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Visste du detta om Kalmar läns museum?
• 2018 var det totala antalet deltagare och besökare 145 073 personer. 

• Besöksmålet Kalmar läns museum hade 84 021 besökare. 

• Besöksmålet Eketorps borg hade 27 506 besökare.

• Kalmar läns museum och Eketorps borg besöktes av 23 306 barn och 
ungdomar.

• Länsmuseets viktigaste enskilda varumärken är Regalskeppet Kronan, Jenny 
Nyström, Eketorps borg, Sandby borg och Tidsresor.

• Museet i Kalmar får besök av skolor från Kalmar läns alla kommuner och 
länsmuseet har samarbetsprojekt eller uppdrag i samtliga kommuner.

• Kalmar läns museum har en bred kulturarvsverksamhet med arkeologi, 
arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik, marinarkeologi, 
utställningar m m.

• Kalmar läns museum bedriver en internationell verksamhet i bl a Sydafrika, 
Kenya och Finland genom den internationella organisationen Bridging Ages 
ideell förening med säte på Kalmar läns museum.

• Kalmar läns museum är en stor arbetsplats i centrala Kalmar med cirka 85 
anställda. Därutöver ett stort antal tidsbegränsat anställda, praktikanter och 
volontärer.

• Länsmuseets omsättning var 2018 cirka 67 miljoner.

• Självfinansieringsgraden var 57 %. Vi skapar egna intäkter genom entréer, 
försäljning, uppdragsintäkter samt sökta projekt- och forskningsbidrag.

• Kalmar läns museum har sitt ursprung från 1871. År 1977 ombildades 
länsmuseet till stiftelse med Landstinget, Kalmar kommun och Kalmar läns 
hembygdsförbund som stiftare.

• 2012 invigdes nya föremålsmagasin i f d Volvofabriken.

• Företagsforskarskolan i uppdragsarkeologi, GRASCA, invigdes hösten 2015.
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Underhåll av Västerport 
på Kvarnholmen.
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Kunskap och passion!

Kalmar läns museum levandegör och bevarar kul-
turarvet i Kalmar län. För oss är kulturarv och 
historieberättande centralt i verksamheten. Med 
berättelsen i fokus skapar vi nyfikenhet och lust att 
lära mer. Museets evenemang kombinerar ofta fle-
ra sinnen med hjälp av berättande, musik, god mat 
och dryck. Regalskeppet Kronan, Sandby borg och 
Jenny Nyström är erkänt starka varumärken som 
skapar stolthet och passion för besöksmålet Kal-
mar läns museum. Våra utställningar lockar till 
nyfikenhet, glädje och nya upptäckter för dig som 
besökare. Våra medarbetare är stolta och engage-
rade i sitt arbete och drivs av att skapa ett bättre 
samhälle med kulturarvet som grund och redskap. 
Varmt välkommen till Kalmar läns museum och 
all den verksamhet som vi bedriver!

Med denna verksamhetsberättelse och årsredo-
visning har vi summerat ett händelserikt år 2018. 
Länsmuseets 85 medarbetare har jobbat hårt och 
vi har bedrivit en verksamhet med både bredd och 
spets, starkt driven av många engagerade medar-
betare och deras bidrag till både förvaltning och 
förnyelse.

Ett viktigt signum för Kalmar läns museum är en-
gagemanget i aktuella samhällsfrågor. Vi vill bidra 
till att göra samhället lite bättre varje dag. Detta tar 
sig uttryck på många olika sätt men alltid med kul-
turarvet som självklar utgångspunkt och ofta med 
ordet perspektiv i centrum. För ett museum är det 
naturligt och hemtamt att blicka bakåt och jäm-
föra med idag. De senaste årens samarbete med 
framför allt Linnéuniversitetet har vidgat vyerna 
och nu pratar vi allt mer om framtiden. I 35 år har 
vi bedrivit tidsreseverksamhet till olika tidsåldrar 
som stenålder eller sekelskifte. Detta är fortfaran-
de starkt efterfrågat från skolorna och något vi 
kommer att fortsätta med. Under hösten fick vi ett 
spännande uppdrag att också genomföra tidsresor 
till framtiden. Vi valde att resa femtio år framåt i 

tiden, till 2068. Det blev intressanta och spännande 
dagar med både ungdomar och vuxna. Hur kommer 
det att vara att leva om 50 år? I reflektionen kom de 
viktiga frågorna och funderingarna kring vad kan 
vi göra idag och imorgon för att bidra till en så bra 
framtid som möjligt.

Länsmuseet är också en aktiv part i stads- och 
landsbygdsutveckling. I flera av länets kommuner 
genomför vi arbetet med att ta fram kulturmiljöpro-
gram. Med dessa blir det tydligare var det finns sär-
skilda kulturvärden att bevara och utveckla. Genom 
rådgivning, kurser, stadsvandringar m m berättar 
och engagerar vi länsborna i den kulturmiljö som 
vi har gemensam runt omkring oss. Samtidigt som 
vi kartlägger och entusiasmerar behöver vi ibland 
jobba med att bevaka, slå vakt och uppmärksamma 
när kulturvärden riskerar att skadas. Under 2018 
var det särskild uppmärksamhet kring frågan om 
ett P-hus skulle byggas i Cellgraven intill fängelset 
i Kalmar. Nyligen kom det positiva beskedet att en 
annan plats nu utreds. 

Ett museum är en del av samhällets minne och i det 
perspektivet är våra samlingar och arkiv av central 
betydelse. Vi har de senaste åren arbetat hårt för att 
få samlingarna i god ordning och digitalt och pu-
blikt tillgängliga på digitaltmuseum.se. Länsmuseet 
har också omfattande fotosamlingar som på samma 
sätt succesivt ordnas, tillgängliggörs och skapar in-
tresse och engagemang. 

I många verksamheter bedrivs en omfattande kun-
skapsuppbyggnad och forskning. Uppdrag inom 
arkeologi, byggnadsvård, konservering och pedago-
gik bidrar till en av landets mest omfattande kul-
turarvsverksamheter, stark lokal närvaro på många 
platser, utvecklade samarbeten med uppdragsgivare 
och samarbetsparter och inte minst intressant och 
viktig kunskap. Verksamheten uppmärksammas 
ofta av radio, TV och tidningar. Antalet artiklar 
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och reportage uppgår till flera hundra och resul-
taten väcker engagemang och nyfikenhet. Under 
året fick Sandby borg särskild uppmärksamhet i 
en välrenommerad facktidning vilket gav ringar 
på vattnet och internationell spridning till många 
länder. I forskarskolan Grasca kunde vi glädjas åt 
två godkända licentiat uppsatser från länsmuseets 
medarbetare. 

Länsmuseet utvecklas alltmer mot ett museum och 
kulturhus. Vi vill locka många fler besökare till vår 
verksamhet och försöker göra det genom en enga-
gerad och omväxlande utställnings- och program-
verksamhet för många olika målgrupper. Samar-
betet med Lokalteatern i Kalmar och dess slutsålda 
föreställningar av jubileumsfrossan, var något all-
deles extra med föreställning, utställning, mat och 
härlig gemenskap. Andra stora arrangemang var 
byggnadsvårds- och trädgårds mässan i Bötterum 
samt Kulturarvsseminariet i Oskarshamn på temat 
Byn som detta år lockade rekordpublik från hela 

länet. På Öland genomförde vi slutsålda Borgsafa-
ris där deltagarna under en dag fick uppleva några 
av öns borgar och dess spännande historia. 

Samhällsengagemanget är något som också ge-
nomsyrar verksamheten bakom kulisserna i allt 
från hållbara fossilfria transporter, ekologiska och 
närproducerade råvaror i restaurangen till med-
vetna inköp till butiken. Vi har även fokus på mju-
ka frågor som jämställda löner, trivsel och kompe-
tensutveckling för medarbetarna. 

Under 2018 lockades ungefär 145 000 besökare och 
deltagare till länsmuseets besöksmål och verksam-
heter. 2019 har vi ett ännu bättre utbud av tillgäng-
liga samlingar, kulturarvstjänster, omväxlande 
program och intressanta utställningar. Jag hoppas 
vi ses 2019.

Örjan Molander 
Museichef

BILD
Miljöbild från Västervik. Liselotte fixar bild

Västerviks gamla stadskärna rymmer många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som uppmärk-
sammats exempelvis i pågående arbete med kulturmiljöprogram.
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Styrelse och organisation

Kalmar läns museums styrelse, 2018 

Kalmar läns landsting Kalmar kommun    Kalmar läns hembygdsförbund
Yvonne Hagberg, ordf  Lasse Johansson        Lisbeth Svensson 
Caroline Axelsson  Anders Andersson        Monica Björklund 
Berne Klysing   Christopher Dywik     Lars W Andersson

Ersättare
Jonas Hellberg   Hans Johansson      Östen Jannert  
Karin Stagnell   Sofie Bergman       Ann-Marie Hagelin 
Kaj Holst   Fredrik Persson      Ingrid Fröström

Revisorer
Anders Björkman  Jan Bengtsson      Kerstin Ljungdahl

Ersättare
Tommy Englund  Ingrid Thour       Inger Petersson

 
Revision
Auktoriserad revisor Malena Wiklund, PwC

 

Styrelsen 

Museichef 
Örjan Molander 

Ledningsgrupp Utvecklingscentrum för 
kulturmiljöpedagogik 

Bridging Ages 

Marknadsenheten 
Andreas Juhl 

Pedagogiska enheten 
Tina Lindström 

Kanslienheten 
Björn Olsson 

Kronan, konservering 
Arkiv, bibliotek, samlingar 

Lars Einarsson 
Museiarkeologi Sydost 

Helena Victor 
Begyggelseenheten 

Liselotte Jumme 

Eketorps borg 
Gabriella Johansson 

Annette Kronlund 

Organisationsplan
Kalmar läns museum
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Verksamheter och ansvarsområden 

Arkeologienheten/Museiarkeologi sydost
Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksam-
het och kunskapsuppbyggnad. Här ligger ock-
så huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor och 
GIS-hantering. Enheten är uppdragsfinansierad 
genom externt finansierade uppdrag och särskilt 
initierade projekt. Fr o m 2013-10-01 har verksam-
heten slagits samman med den uppdragsarkeolo-
giska verksamheten vid Kulturparken Småland 
under det nya namnet Museiarkeologi sydost. Hu-
vudman är Kalmar läns museum. 

Bebyggelseenheten
Enheten svarar för antikvarisk kompetens gäl-
lande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om 
byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare som 
kommuner, privatpersoner, hembygdsföreningar 
och kyrkliga församlingar. Enheten deltar aktivt i 
bevarande- och utvecklingsfrågor i samhällsplane-
ringen. Större delen av verksamheten bedrivs som 
externt finansierade uppdrag och särskilt initierade 
projekt. 

Eketorps fornborg
Eketorps fornborg är en rekonstruerad fornborg 
på Södra Öland som drivs som publikt besöksmål 
under sommarhalvåret. Verksamheten utvecklar 
områdena experimentell arkeologi, pedagogik och 
besöksmålsutveckling. 

Kanslienheten
Enheten svarar för ekonomi-, personal- och sty-
rel seadministration, IT-utveckling med data an-
svar, säkerhetsfrågor, verkstad, tillsyn och skötsel 
av fastigheter och fordon, tekniska installationer, 
diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvakt-
mästeri och lokalvård.

Kronan, marinarkeologi, konservering, 
samlingar, bibliotek och arkiv
Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Kro-
nan  utställningen, marinarkeologisk uppdrags-
verksamhet, konservering av arkeologiskt material 
av trä och metall och textilkonservering samt vård 
av samlingarna. I enheten ingår museets minnes-
funktion som svarar för museets bibliotek, arkiv, 
samlingar och digitaliseringsverksamhet.

Marknadsenheten 
Enheten ansvarar för marknadsföring och spon-
sorkontakter för länsmuseets hela verksamhet. 
Enheten ansvarar även för tryckerifunktion, res-
taurang och kafé, konferens och event samt butik 
och reception. 

Pedagogiska enheten 
Enheten ansvarar för utställningarnas produktion 
underhåll och innehåll, publika och pedagogiska 
program samt guidningar. Enheten bedriver kul-
turmiljöpedagogisk verksamhet i Kalmar län med 
särskild inriktning mot barn och ungdom med va-
rumärket Alla tiders historia och tidsresor. 

Utvecklingscentrum Bridging Ages
Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik 
in  rättades 2008 i samverkan med Sveriges hem-
bygdsförbund. 2012 slogs verksamheten ihop med 
Bridging Ages under nya namnet Utvecklingscen-
trum Bridging Ages. Verksamheten utvecklar kul-
turmiljöpedagogiken genom omfattande nationell 
och internationell projektverksamhet.

Jenny Nyström och 
Curt Stoopendaals stiftelse
Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning med 
anknytning till Jenny Nyströms och Curt Stoopen-
dahls liv och konstnärliga verksamhet. Stiftelsen 
förvaltar samlingar och utställningen på länsmu-
seet samt handhar upphovsrättsärenden. Stiftelsen 
har samma styrelse som länsmuseistiftelsen.

Övrigt
Kalmar läns museum bedriver även verksamhet 
genom Stiftelsen Krusenstiernska gården i Kal-
mar (museichefen vice ordförande) och Wimmer-
strömska gården i Västervik (museichefen ordfö-
rande).
 
Museichefen tillika landsantikvarien är ledamot i 
Smålands akademi, Stiftelsen Gamleby Tingshus 
samt Länsstyrelsen Kalmar läns insynsråd. Musei-
chefen är även adjungerad i styrelserna för Kalmar 
läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsför-
bund samt sekreterare/kassaförvaltare i landsanti-
kvarieföreningen. Bebyggelseantikvarie Richard 
Edlund är ledamot i Hammarskjöldska stiftelsen, 
Tuna, Vimmerby kommun. 
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Bebyggelseenheten

Bebyggelseenheten arbetar med den fysiska miljö 
som omger oss – byggnader, bebyggelsemiljöer 
och kulturmiljöer i allmänhet. Syftet är att 
bidra till goda livsmiljöer med historiskt djup 
och kulturhstoriska värden för oss människor 
i vår vardag och bidra till ett hållbart samhälle. 
Enheten deltar aktivt i samhällsplanering och 
aktuella samhällsfrågor genom samarbete 
med länets kommuner, länsstyrelsen m  fl. 
Genom samverkan med föreningar, nätverk, 
organisationer, entreprenörer och privatpersoner 
på kommunal, regional och nationell nivå skapar 
vi engagemang och sprider kunskap om värdefulla 
byggnadsmiljöer och praktisk byggnadsvård.

Sammanfattning
År 2018 blev ett variationsrikt och utmanande år 
med cirka 200 uppdrag av olika storlek och art. 
Genom att kombinera den anslagsfinansierade 
verksamheten (mindre än 10 %) med uppdrags-
verksamhet (mer än 90 %) vill enheten lyfta kul-
turarvsfrågor i hela länet och engagera länsborna. 
Medarbetarna har spridit kunskap och skapat del-
aktighet kring kulturmiljöer och byggnadsvård 
vid flera större evenemang runt om i länet, mest 
uppmärksammat vid den s k Bötterumsmässan 
där enheten också agerar arrangör. För första året 
anordnades Fönsterrenoveringens dag, som en 
nationell temadag, på initiativ av enhetens med-
arbetare. Arbete med kulturmiljöprogram i några 
av länets kommuner var en av de större och mer 
komplexa arbetsuppgifterna – särskilt intressant 
då projekten berör alla typer av kulturlandskap 
– landsbygd och tätorter. I flera olika projekt har 
särskilt fokus lagts på utvecklingsfrågor på lands-
bygden.  Arbetet med Svenska kyrkans byggnader 
och kyrkogårdar utgjorde en relativt stor del av 
enhetens uppdrag under året. 

Samarbeten och nätverk 
Under året har Bebyggelseenheten fortsatt sam-
arbetet med länsstyrelserna i Kalmar och Krono-
bergs län, Linköping och Växjö stift, länets kom-
muner och kyrkliga organisationer m fl. 

Enheten arbetar aktivt med att få in kulturmiljö-
frågor i planering och bygglovshandläggning. 
Flera av länets kommuner efterfrågar antikva-
risk kompetens i allt högre utsträckning. Med 
bygglovhandläggarna i Kalmar, Västervik och 
Nybro kommuner finns ett utvecklat samarbete. 
Nationellt samverkar enheten med andra regiona-
la museer genom föreningen BARK där erfaren-
hetsutbyte sker och samverkansprojekt uppmunt-
ras. En särskild framgång 2018 blev skapandet av 
den nationella temadagen Fönsterrenoveringens 
dag 30 maj där Sveriges museer (genom BARK) 
samverkar med Svenska byggnadsvårdsförening-
en och Riksantikvarieämbetet. Enheten har haft 
värdefullt samarbete med länets hembygdsför-
eningar bl a i samband med Bötterumsmässan, en 
mässa för byggnadsvård, trädgård och hantverk, 
samt vid arbete med kulturmiljöprogram där lo-
kal kunskap kommit till stor nytta. 
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Kulturarv – bevara, använda  
och utveckla – i hela Kalmar län
Inom ramen för anslagsmedel arbetar enheten för 
byggnadsvårdsdialog med fastighetsägare, kom-
muner, Svenska kyrkan och länsstyrelsen. Råd 
ges om exempelvis traditionella material och me-
toder, lämpliga hantverkare, varsam renovering, 
energieffektivisering och varsam utveckling vid 
nya önskemål eller ändamål. I form av yttranden 
till kommuner och länsstyrelsen ges också anti-
kvariska synpunkter på nya planer och program.

Under 2018 har arbete med kommunala kultur-
miljöprogram pågått i Högsby, Västervik, Ny-
bro och Torsås, allt med intern samverkan med 
museets arkeologer. Kulturmiljöprogrammen 
utgör grundläggande kunskapsunderlag för kom-
munerna med stor betydelse för planering, kun-
skapsuppbyggnad och lokal stolthet och identitet.  
Bebyggelseinventering har genomförts i Torsås 
kommuns tätorter, detta med en ny digital tek-
nik där merparten av arbetet sker direkt i fält. 
Ett par bebyggelseantikvariska utredningar har 
tagits fram för områden i centrala Västervik som 
underlag till nya detaljplaner. I samverkan med 
Kalmar kommun har underhållsarbeten fortsatt 
på Kvarnholmens befästningsverk med fokus på 
Västerport och Kavaljersporten. Landstingets alla 
byggnader i Kalmar län har inventerats med syf-
te att klargöra vilka kulturhistoriska värden som 
finns att beakta i framtida underhåll och utveck-
ling. Samarbetet med Statens fastighetsverk har 
fortsatt under året, dock i liten skala då endast 
mindre arbeten har utförts på Kalmar och Borg-
holms slott. Genom särskilda medel till Glasriket 
sökta via länsstyrelsen har hantverksprocesser i 
glasproduktion dokumenterats i två projekt; Det 
slipade glaset och Träformar. 

Antikvarisk medverkan vid restaurerings- och 
förändringsarbeten på byggnader runt om i lä-
net har genomförts i stor omfattning där enhe-
tens medarbetare sett till att de kulturhistoriska 
värdena bevaras och utvecklas i samverkan med 
beställaren. På bl a Borgholms bio, stenkvarnen i 
Jordhamn på norra Öland, Domprosten 1 i Kal-

mar, Åfors Folkets hus och Kyrkeby i Emmaboda 
kommun, Åby färgeri och Hullgrenska gården i 
Mönsterås kommun och på loftbodarna på Frö-
reda Storegård i Hultsfreds kommun har utförts 
antikvarisk medverkan vid renovering med bygg-
nadsvårdsbidrag. På Tore Holms varv i Gamleby 
utfördes en antikvarisk förprojektering inför re-
novering och på Bröttorps kvarn på Öland deltog 
antikvarie från enheten vid ett byggnadsvårdslä-
ger, detta också med hjälp av byggnadsvårdsbi-
drag. 

Enhetens medarbetare har även bidragit med 
antikvarisk kompetens vid ombyggnad av bland 
annat Borgmästaren 1 i Kalmar vid inredande 
av vind och vid projektering inför ombyggnad av 
gamla posthuset i Kalmar till nytt stadsbibliotek. 

Anders Nylander, Kosta glasbruk, slipar vasen Sareks 
nederdel.
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Projektledning och antikvarisk medverkan i 
samband med utveckling av byggnadsminnet 
Olssonska gården i Torsås har också pågått un-
der hela året. 

Antikvarisk medverkan har även utförts i sam-
band med arbeten på många kyrkor i hela länet 
t ex vid exteriör renovering av Madesjö och Os-
karshamns kyrka och St Olofs kapell i Trekanten. 

Torn och lanternin på Hulterstads kyrka på södra 
Öland och på Järeda kyrka i Hultsfreds kommun 
har renoverats liksom klockstapeln i Frödinge 
och stigluckan i Pelarna, båda i Vimmerby kom-
mun. En stor arbetsinsats under året har också 
lagts på att uppdatera vård- och underhållspla-
ner för några av Södra Ölands pastorats kyrkor. 

I samband med översyn av säkerhet på kyrkogår-
dar finns behov av att inventera vilka gravvårdar 
som har kulturhistoriska värden. Gravvårdsin-
ventering har därför utförts bland annat i Norra 
Ölands pastorat och i Högsby pastorat. Ett digitalt 

På sommaren 2018 nyinvigdes Olssonska gården i centrala Torsås med pompa och ståt efter omfattande reno-
vering och anpassning till nya behov.

Under året renoverades den spånklädda lanterninen 
på Järeda kyrka i Hultsfreds kommun.
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Kulturarv i vardagen –  
att engagera länsinvånarna
Enheten har under året verkat i större delen av 
länet och träffat många länsinnevånare i sam-
band med föredrag, presentationer, vandringar 
och visningar. Enhetens trycksaker som sprids 
via bl a hemsidan bidrar till att förmedla infor-
mation samt sprida och öka kunskapen om våra 
kulturmiljöer. Under året arrangerade enheten 
för tredje året i rad en välbesökt byggnadsvårds- 
och trädgårdsmässa i Bötterum tillsammans 
med Långemåla hembygdsförening och Kalmar 
läns hembygdsförbund och med bidrag från 
länsstyrelsen. Dagen lockade drygt 1500 besö-
kare. Inom Landsbygdsprogrammet och med 
bidrag förmedlade via länsstyrelsen har gratis 
rådgivning till jord- och skogsbrukare erbjudits 
gällande deras gård, byggnadsvård, kulturland-
skapet m m. Ett par kurser på temat kulturland-
skap har också anordnats inom samma projekt, 
en i Emmaboda kn och en i Västerviks kn. 

Temat för det årliga Kulturarvsseminariet i Os-
karshamn, där enheten bidrog till programmet 
var ”Vad berättar en by? Om byar och deras be-
tydelse då och nu”. Temat lockade ca 170 perso-
ner.  

På ett liknande tema anordnade enheten också 
en ”landsbyggnadsdebatt”, istället för tidigare 
års stadsbyggnadsdebatt. Debatten websändes 
för största möjliga spridning. För tolvte året i rad 
genomfördes kyrkogårdsteater i Kalmar under 
ledning av enhetens personal i samarbete med 
Kalmar Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltning 
samt Jenny Nyströmskolans estetiska program. 
Teatern lockade närmare 900 personer! 

VAD BERÄTTAR EN BY? 
Om byar och deras betydelse då och nu

Datum:  Tisdagen den 6 november 2018 
Plats:  Forum i Oskarshamn, Södra Långgatan 15–17 
Arrangörer:  Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum

9.00–9.30 SAMLING OCH MORGONFIKA
Bröd från lokalt bageri i Oskarshamn med Lönnebergaskinka

9.30–9.40 Välkomsttal
Moderatorerna Birgitta Eriksson & Örjan Molander hälsar välkomna

9.40–10.20 Bybegreppet: Vad är en by? Vad berättar en by?
Ådel Vestbö-Franzén, Jönköpings läns museum

10.25–10.55 Byar i Kalmar län
Magdalena Jonsson & Susann Johannisson, Kalmar läns museum

10.55–11.10 PAUS
Godis från Timmernabbens karamellfabrik och svenska äpplen

11.10–11.40 Stensjö by – Kalmar läns första kulturreservat
Liselotte Källström & Magnus Johansson, Länsstyrelsen Kalmar län  
och Mats Widgren, Kungliga Vitterhetsakademien

11.45–12.00 Byn och lantbruket
Malin Lundquist Gunnarsson, Långasjölamm

12.00–13.00 LUNCH
Kroppkakor från Arontorp, grädde och smör från Emåmejeriet och rårörda lingon

13.05–13.40 Syskonjordbruk på svensk landsbygd
Martin Dackling, Göteborgs universitet

13.45–14.35 Musik och lokala inspirerande exempel
 Folkmusik från Vråka, Pelle Björnlert & Johan Hedin
 Boken om Svartö, Rolf Rosell, Svartö byvårdsförening
 Tyg och otyg i Gullabo, Ulla Gustafsson, Gullabo Teatersnidare
 Mer folkmusik från Vråka, Pelle Björnlert & Johan Hedin

14.35–15.00 EFTERMIDDAGSFIKA
Kaffe eller te och Smålandskringla från lokalt bageri

15.00–15.30 Skiftenas skede
Anders Franzén, Jönköpings läns museum

15.35–15.50 Årets Ölandsby
Pia Axelsson, Ölands Skördefest

15.50–16.00 Avslutning

verktyg för dokumentation kallat IDA, utvecklat 
av museets arkeologer, har framgångsrikt använts 
vid särskilt detaljerad gravvårdsinventering på 
Norra och Södra kyrkogården i Kalmar. På Gamla 
kyrkogården har en s k Storymap tagits fram för 
att sprida information om platsens spännande his-
toria. 

Lovisa Cederlöf från Kvillens fönsterhantverk i Möns-
terås kommun och Krister Tauber från Utmarkens 
fönsterhantverk i Nybro kommun förevisar fönsterre-
novering på Bötterumsmässan.Foto: Nils Erik Persson
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En kompetent  
och professionell organisation
Bebyggelseenheten består av en grupp medar-
betare med bred kompetens och hög professio-
nalitet. Fyra av sju medarbetare är certifierade 
sakkunniga avseende kulturvärden enligt Plan 
och bygglagen, PBL. Alla arbetar enligt Sveriges 
praktiserande bebyggelseantikvariers (SPBA:s) 
etiska regler. God pedagogisk förmåga är en för-
utsättning för arbete på enheten och flera medar-
betare är efterfrågade föreläsare och/eller ledare 

Bebyggelseenheten på utbildning om kulturlandskap.

av stadsvandringar och liknande. Efter att ett par 
erfarna medarbetare slutat lades särskilt fokus på 
kompetensutveckling under våren. En tvådagars 
studieresa på temat ”analys av kulturlandskap” 
genomfördes och en utbildning i GIS (Geografiskt 
informationssystem). På en dagstur till Karlskro-
na besöktes ett par aktuella restaureringsprojekt 
och erfarenhetsutbyte skedde med kollegorna på 
länsstyrelsen i Blekinge. 
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Kenneth och Nicholas övervakar 
stenlyft vid graven i Snurrom.
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Arkeologienheten/  
Museiarkeologi sydost (MAS)

Museiarkeologi sydost (MAS) är en del av Kalmar 
läns museum. Enheten, som är externfinansierad, 
arbetar med arkeologiska uppdrag, forsknings- 
och utvecklingsprojekt samt kunskapsförmed-
ling inom arkeologi och kulturarv i fr a Kalmar 
och Kronobergs län. De arkeologiska uppdragen 
omfattar undersökningar inom ramen för till-
lämpningen av 2. Kap Kulturmiljölagen samt 
kulturhistoriska utredningar, inventeringar och 
antikvariska kontroller för samhällsplanering 
på direktupphandling. Forskningen bedrivs dels 
inom projekt finansierade genom externa fonder 
och stiftelser och dels inom den unika företags-
forskarskolan GRASCA. Enheten består av 11 
arkeologer, varav två disputerade och fem dok-
torander, fördelade på två kontor i Kalmar och 
Växjö. Helena Victor har varit tf enhetschef med 
Cecilia Ring som bitr enhetschef under 2018.

Sammanfattning
De arkeologiska undersökningsuppdragen för 
MAS under 2018 har varit ca 42 stycken varav 
majoriteten varit i Kalmar län (18) respektive i 
Kronobergs län (21) och flera av undersökningar-
na har varit större projekt som Snurrom och Elda-
ren i Kalmar, Norrby och Bredvik i Växjö och E4 
Ljungby. Dessutom har vi haft projekt i t ex Ble-
kinge, på Gotland och i Gävleborg.

Detta har varit det tredje verksamhetsåret för fö-
retagsforskarskolan GRASCA, där fyra doktoran-
der från MAS och ytterligare fyra från tre andra 
aktörer inom den uppdragsarkeologiska sektorn, 
i samverkan med Linnéuniversitetet och med bi-
drag från KK-stiftelsen, forskar kring uppdrags-
arkeologins metoder, kommunikation och sam-
hällsrelevans. Två av våra doktorander har lagt 
fram sina licentiatuppsatser under året. 

Utvecklingen av IDA - vårt digitala system för do-
kumentation och tillgängliggörande – har fortsatt 
och enhetens anställda har hållit externa utbild-
ningar i systemet.

Sandby borgsprojektet har fortskridit som pla-
nerat med mycket visningar och föredrag, forsk-
ning, textskrivande och två mindre grävinsatser 
utfördes under året i väntan på analyser som 
kommer att vara färdiga först 2019.

Bygga upp kunskap
Under året har ca 70 uppdrag lagts upp och ar-
betats med. Projekten varierar i omfattning och 
innehåll och är delvis rena arkeologiska projekt 
men även uppdrag som framställning av populär-
vetenskapliga böcker, undervisning, kulturmiljö-
program och som programledare i TV-program 
har utförts.

Några av de större uppdragen var slutundersök-
ning av ett mycket vackert gravröse från brons-
ålder norr om Kalmar i Snurrom och undersök-
ningarna av lämningar från 7000 f  Kr invid E4 vid 
Ljungby. Andra större grävningar har legat i kan-
ten av Växjö med bebyggelse och grav från främst 
äldre järnålder i Norrby och stenålderslämningar 
i Bredvik. I Växjös närhet har också en större för-
undersökning utförts i Snapperiskogen av ett stort 
område med fossil åkermark, boplatslämningar 
och gravar. Undersökningen av grunden efter ett 
båtsmanstorp i Timmernabben gav ny kunskap 
om torplivet på landsbygden förr i tiden.

I slutet av året påbörjades ett ovanligt projekt där 
ett tidigare känt begravt skeppsvrak i kvarteret 
Eldaren låg inom området för nya Campusom-
rådet för Linnéuniversitetet i hamnen i Kalmar. 
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De fyra GRASCA-doktoranderna, anställda på 
enheten, har under året fortsatt med sina forsk-
ningsområden två av dem har arbetat med sina 
Lic-uppsatser som ska läggas fram under 2019 
vid Linnéuniversitetet och två av dem har lagt 
fram licentiatuppsatser under 2018. Den ena la-
des fram av Ulrika Söderström med titeln Con-
tract Archaeology and Sustainable Development 
– Between Theory and Practice och den andra av 
Fredrik Gunnarsson med titeln Archaeological 
Challenges, Digital Possibilities: Digital Knowled-
ge Development and Communication in Contract 
Archaeology.

Sedan 2006 finns ett forskningsprogram utarbe-
tat av Smålands museum som berör Kronobergs 
län. MAS använder detta program som en platt-
form för den vetenskapliga kunskapsuppbyggna-
den och under 2018 påbörjades arbetet med att 
förnya och uppdatera programmet.

Under 2018 publicerades också en ny volym i 
skriftserien Sandby borgs skrifter (SBS) där pu-
blikationer rörande Sandby borg och relaterade 
projekt, forskning och analyser publiceras.

Berätta, lära, göra tillgängligt
De kommunikativa insatserna under året har 
varit flerfaldiga. Flera av enhetens anställda har 
också varit inbjudna till olika organisationer 
och konferenser som talare, bl a på höstmötet av 
Riks antikvarieämbetet, Stockholms universitet, 
vårmötet i Malmö, i Östersund samt på Norsk ar-
keologmöte i Norge, EAA i Spanien och på konfe-
rensen ”Associations of Critical Heritage Studies 
biennial conference” i Hangzhou, Kina.  

Drönarbild av det framrensande vraket i kvarteret Eldaren vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Vraket skulle grävas fram, dokumenteras och se-
dan flyttas till en ny plats i närheten och sedan 
återbegravas. Under vintern 2018 började arbetet 
med att gräva fram vraket varpå ytterligare fyra, 
mer eller mindre bevarade vrak, hittades! Arbetet 
fortsatte in i 2019 och utförs som ett samarbete 
med Lars Einarsson med sin unika kompetens 
inom äldre skepp och marinarkeologi.
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Vid undersökningen invid E4 vid Ljungby undersöktes lämningar från bl a 7000 f  Kr.   
 

Under 2018 genomfördes ett stort antal guid-
ningar eller föredrag av enheten. En stor del av 
föredragen kom att beröra Sandby borg både som 
föredrag och för besökare på plats i borgen. För-
utom Sandby borg så genomfördes också föredrag 
och guidningar på andra ställen i de bägge länen. 
Bl a genomfördes guidningar på Blå Jungfrun och 
i Växjö. Föredrag hölls på många platser i länet 
som t ex Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Borg-
holm, Mörbylånga, samt Vimmerby. Även utom 
länet har en stor mängd föredrag och visningar 
hållits i t ex Växjö, Lund, Östersund, Göteborg, 
Malmö, Stockholm och Uppsala. Föredragen och 
guidningarna berörde inte bara en intresserad all-
mänhet utan också näringsidkare, skolor, fören-
ingar samt forskare.

Under årets startade det nya konceptet Borg-
safaris med bussturer med kunniga arkeologer 
och guider från länsmuseet som visade och berät-
tade om Sandby borg, Ismanstorps borg och Eke-
torp. Alla turerna var fullbokade och blev mycket 
uppskattade.

Anställda på enheten har också deltagit i och an-
svarat för utformandet och undervisning för flera 
kurser på Linnéuniversitetet med inriktning på 
förhistoria, Sandby borg, GIS, arbete med kultur-

Drönarbild över undersökningen av båtsmanstorpet 
i Timmernabben med spisröse och liten källare.

Johan Åstrand undersöker lämningar i Snapperisko-
gen utanför Växjö.
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grupp ingår parter från flera olika arkeologis-
ka företag och syftet är att hjälpa till att ta fram 
framtidens digitala arkeologiska styrsystem. I och 
med detta har Kalmar läns museum en direkt-
kanal in i hur framtidens digitala arkeologi kom-
mer att utformas. 

I arkeologiska exploateringsprojekt har fortsatt 
samarbete skett inom den museiarkeologiska 
branschorganisationen, M-ARK, där MAS är re-
presenterade i styrelsen. Ett tydligt exempel på 
detta samarbete är att vår personal har deltagit i 
Bohusläns museums del av de stora stadsarkeolo-
giska undersökningarna i Nya Lödöse och samar-
beten i anbudsskrivande och gemensamma forsk-
ningsprojekt.

Samarbeten inom Sandby borgsprojektet har 
också lett till ett omfattande nätverk inom lan-
det, Skandinavien och Europa med möjligheter 
till fortsatta forskningsprojekt och samarbeten i 
framtiden. 

Samarbeten och nätverk
Inom den världsunika företagsforskarskolan 
GRASCA samverkar MAS med de uppdragsfinan-
sierade arkeologiverksamheterna vid Bohusläns 
museum, Jamtli och Västarvet/Studio Västsvensk 
Konservering, samt med arkeologiämnet på Lin-
néuniversitetet som medfinansiärer med KK-stif-
telsen. Sammanlagt åtta doktorander, varav fyra 
från MAS, forskar kring uppdragsarkeologins 
metoder, kommunikation och samhällsrelevans. 
Två av enhetens disputerade medarbetare fung-
erar som mentorer för doktoranderna. Genom 
skolan har medarbetarna etablerat nätverkskon-
takter inom ett flertal samhällssektorer inom lan-
det och vid ett flertal europeiska universitet, bl a i 
Grekland, Polen, Spanien, Nederländerna, Norge, 
Danmark, Frankrike och Storbritannien. 

Utvecklingen av IDA har fortsatt under året dels 
genom att enheten nu börjat nå ut och sälja ut-
bildning i arbetsflödet (för t ex Uppsala univer-
sitet och Upplandsmuseet) men också genom att 
använda redskapet som en del i förmedlingen av 
arkeologiska uppdrag och resultat med hjälp av 
s k Storymaps.

Två av enhetens medarbetare är med i referens-
gruppen för DAP, Digital Arkeologisk Process, 
som drivs av Riksantikvarieämbetet. I denna 

I april publicerade Sandby borgsprojektet för för-
sta gången en artikel i en stor internationell tid-
skrift och väckte uppmärksamhet i hela världen 
och nådde flera miljoner läsare. Projektets face-
book-sida har över 4 400 följare från hela världen 
vilket ger ett stort genomslag för varje inlägg.  

En av enhetens anställda har under året varit pro-
gramledare för och deltagit i omfattande filmar-
bete med TV-produktionen De första svenskarna 
som sändes av SVT under februari 2019.

arv samt digital förmedling. Enheten har också 
ansvarat för en sommarkurs i arkeologi på Vim-
merby folkhögskola.
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Full aktivitet med bl a inbjudna forskare i det lilla schaktet i Sandby borg i juni.

Sandby borgsprojektet
Under 2015 beviljades Sandby borgsprojektet 
medel för forskning under fyra år från Riksban-
kens jubileumsfond. Två medarbetare har under 
2018 arbetat 40 % respektive 30 % inom projek-
tet. Projektet omfattar två olika delar. Det första 
delprojektet omfattar arkeologiska utgrävningar 
och fyndbearbetning särskilt på skeletten, samt 
laborativa analyser för att klargöra vad som hänt. 
Med fokus på individernas och föremålens livs-
historia och den enskilda händelsen använder vi 
oss bland annat av forensisk metodik kombinerat 
med 3D-foto. Detaljerade osteologiska analyser 
samt undersökningar av stabila isotoper och DNA 
används för att ge en så detaljerad bild som möj-
ligt av människorna i borgen och deras öde. Det 
andra delprojektet undersöker vilken roll Sandby 
borg kan spela i dagens samhälle och hur borgens 
historia kan förmedlas på ett etiskt sätt. Fokus 

är på meningsskapande och kommunikation av 
”svåra kulturarv”, spår av traumatiska händelser 
som kan vara svåra att förstå och försonas med. 
Projektet genomförs som ett samarbete mellan 
Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum, 
Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. 
Under 2018 har analysarbetet hos våra samarbets-
partners varit intensivt och under 2019 kommer 
projektet att avslutas med sammanställningar av 
alla nya resultat och tolkningar.

Projektet utvecklas ytterligare under 2018. En 
mindre undersökning i Sandby borg kunde tack 
vare de beviljade bidrag och sponsringsmedel och 
genom inbjudna forskare genomföras under en 
vecka i juni. Under tre veckor i september-okto-
ber utfördes i samarbete med Linnéuniversitetet 
en seminariegrävning för arkeologistudenter.
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Två bronskanoner ligger kvar på Kronans vrakplats och väntar 
på bärgning. En av dem är kanonen på bilden, sannolikt ett 
36-pundigt stycke. Vikten bör uppgå till ca 4 ton.  
Foto: Kalmar läns museum/Lars Einarsson.
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Kronan - Marinarkeologi - 
Konservering

Kronanprojektet

Undersökningsarbetet på  
Kronans vrakplats
2018 års marinarkeologiska undersökningar av 
regalskeppet Kronan, som utgjorde det trettio-
åttonde undersökningsåret i följd, genomfördes i 
enlighet med de mål som ställts upp. Undersök-
ningsarbetet var indelat i två etapper och omfat-
tade tre veckors fältarbete. Den första omfattade 
servicearbeten och genomfördes med assistans 
av Kustbevakningen i region Sydväst. Beroende 
på personalbrist kunde i likhet med undersök-
ningsåren 2012–2017 endast två av de normalt 
tre planerade följande undersökningsveckorna 
genomföras. Nästan 50 % av de två marinarkeo-
logiska undersökninsdagarna föll bort p g a otjän-
lig väderlek. Undersökningsarbetet hade i år tre 
delmål; fortsatta utgrävningar av skrovområdet, 
fortsatta dendroprovtagningar samt utvecklad 
skeppsarkeologisk dokumentation av skrovkon-
struktionen i form av 3D-fotografering. Det sena-
re delmålet gick dessvärre inte att genomföra p g a 
extremt dåliga siktförhållanden under vatten. 
Prover för dendrokronologisk datering togs på tre 
ställen – kring mastfoten midskepps, på en däcks-
balk i akterdelen på skeppets skansdäck och på 
den övre änden av ett spant akter om midskepps i 
höjd med övre däck. De resulterade i en bekräftel-
se av tre tidigare kända provenienser (ståndorter) 
för virket; norra Halland och norra Tyskland, i en 
tiomilsradie från Hamburg, samt SÖ Götaland. 
Informationen stärker tesen om att det är dessa 
tre platser som virket till skeppet i sin helhet är 
hämtat från. 

Utgrävningsarbetet var i likhet med föregående 
år förlagt till skrovets brottyta för om midskepps, 
i höjd med hålrummet längst ned i fartyget. Arbe-

tet resulterade i likhet med förra året i endast 48 
fyndposter, vilka domineras av fem tunnfynd. 
Fyra har sannolikt ursprungligen innehållit pro-
viant, medan en av dem har innehållit krut. Lock-
en till två av tunnorna påträffades. Båda hade 
ordet ”CRONA” inristad i sig, samt amiralitetets 
stjälpta ankare med kronan inbränt i träet.

Fyndmaterialet i området är generellt sett ned-
brutet och fragmenterat. Resultaten av undersök-
ningarna har under året presenterats i rapporter, 
artiklar, föredrag, guidningar och intervjuer. 

Förstärkning av projektets 
vetenskapliga profil
Forskning och kunskapsuppbyggnad har un-
der året kontinuerligt bedrivits som ett led i den 
marin arkeologiska undersökningsverksamheten, 
där stöd till studenter och forskare sker fort-
löpande. Kronanprojektets referensgrupp består 
av forskningsexpertis och sakkunniga inom äm-

Fyra tunnor som ursprungligen innehållit proviant, 
bärgades från vraket av Kronan sommaren 2018. På 
två av locken till tunnorna står skeppets namn inristat 
– CRONA. Tunnorna har en volym på ca 450 liter var-
dera. Foto: Kalmar läns museum/Joakim Tenglin.
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nena arkeologi, osteologi och historia från, förut-
om länsmuseet, även länsstyrelsen i Kalmar län, 
Statens maritima museer, Armémuseum, Stock-
holms universitet och Linnéuniversitetet. Inom 
ramen för referensgruppen bedrivs fortlöpande 
forskningsprojekt, av vilka särskilt bör framhål-
las marinarkeologi, historia, farmaci, numisma-
tik, genetik samt human- och animalosteologi. 

Kronanutställningen
Kronanutställningen utvecklas med ny informa-
tion och berättelser kring det bärgade fyndmate-
rialet och arkivstudier, i takt med det fort löpande 
marinarkeologiska undersökningsarbetet. Nytt 
fyndmaterial exponeras i utställningsmiljöerna. 
En fortsatt satsning på guidningar, pedagogisk 
verksamhet riktad mot barn och unga och special-
visningar har skett. Kopplingen mellan utställ-
ningsverksamheten och kunskapsuppbyggnad/
forskning, är fundamental i arbetet. Den årliga 
Kronandagen genomfördes den 11 november för 
sextonde året i rad. 

Förmedlingsarbete
Under året har, utöver ordinarie guideverksam-
het, ca 40 föredrag och demonstrationer hållits i 
och utanför museet. Målet har varit att ge såväl 
forskarsamhället som allmänheten, och i synner-
het barn och unga, en inblick i arbetet, även bak-
om kulisserna och till havs. Besök på vrakplatsen 
under dykarbetet har genomförts, så också vis-
ningar av utställningen, textilkonserveringen och 
laboratoriet för marin arkeologisk konservering.

Sponsorsamarbete
Kronanprojektet erhöll under 2018 stöd från sju 
intressenter, bestående av såväl myndigheter och 
institutioner som företag inom ramen för pro-
jekt Kronan Framtid. De medverkande är Statens 
mari tima museer, Kalmar kommun, SÅMAB 
AB/LW fastigheter, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
P&E fastighetspartner, Länsförsäkringar Kalmar 
län och Regionförbundet i Kalmar län.

Som ett led i uppstarten av projekt Kronan Fram-
tid anställdes allmänkonservator Angelica Fingal. 

Hennes huvudsakliga uppgift är att ansvara för 
konserveringen av Kronan brons kanoner.

Marinarkeologi, uppdrag 
och allmän handläggning
Länsmuseet har på uppdrag av Kustbevakning 
utbildat kustbevakningsaspiranter i marinarkeo-
logi och tillämpning av Kulturmiljölagen i den 
fysiska verksamheten. Länsmuseets funktion 
som expertinstans och rådgivande organ i marin-
arkeologiska frågor har under året medverkat i 
olika sammanhang, främst på uppdrag av Riks-
antikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Kalmar 
och Blekinge län. Länsmuseets medverkan i det 
nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. 

Under hösten 2018 inleddes en omfattande marin-
arkeologisk undersökning av fyra vrak belägna 
i kv. Eldaren på Barlastholmen i Kalmar. Ett av 
vraken var sedan tidigare känt, eftersom länsmu-
seet undersökt det i samband med uppförandet av 
en byggnad i området 1997. 

De nya undersökningarna är föranledda av 
Linné universitetets etablering i sin helhet i hamn-
området. Fartygsvraken har ursprungligen san-
nolikt sänkts som utfyllnad vid Barlastholmens 
framväxt under 1700-talet. 

Med början i november 2018 frilades, dokumentera-
des och senare flyttades det redan 1997 undersökta 
vraket i kv. Eldaren på Barlastholmen i Kalmar hamn. 
Vraket flyttades ca 40 meter till en ny deponerings-
plats, för att ge plats åt det nya universitetsbygget i 
hamnen. Foto: Kalmar läns museum/Lars Einarsson.
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Konservering

Konservering och vård  
av Kronansamlingarna
Under året har konservering av Kronanmateria-
let skett i mindre omfattning på grund av hög 
beläggning av andra uppdrag. Däremot har det 
nya projektet Kronan Framtid påbörjats vilket 
innebär en satsning på att ta hand om det fantas-
tiska fyndmaterialet från Kronan, i första hand 
kanoner.

Allmän kulturhistorisk  
och arkeologisk konservering
Under 2018 har två personer arbetat heltid med 
arkeologisk och allmän kulturhistorisk konser-

Kanon KLM 4305:1 KR efter konservering. Konserve-
ringen blev färdig 2018 vilket innefattade mekanisk 
rengöring med skalpell, träpinnar, penslar och rote-
rande verktyg. Som ytbehandling användes mikro-
kristallint vax.

Kanon KLM 4305:1 KR före konservering. Kanonen 
har Sveriges riksvapen på kammarstycket som är 
krönt med en kunglig bygelkrona och två lejon.

Kanon KLM 3950 KR efter konservering. Konserve-
ringen innebar bland annat avlägsning av sandkorn, 
korroison och ytbehandling med vax.

Kanon KLM 3950 KR. Närbild på Falk på hand som 
står för ”Post Tenebras Spero Lucem” - Efter mörkret 
hoppas vi på ljuset. Före konservering.

vering. Dessutom har ytterligare en konservator 
anställts för arbete i det nya projektet Kronan 
Framtid. Projektets arbete har i första hand varit 
att förbereda och genomföra konservering av 20 
stycken bronskanoner som bärgats under tidigare 
år men ännu inte konserverats. Under 2018 hann 
fyra kanoner bli färdigkonserverade.

Utöver ordinarie konservatorspersonal har till-
fällig personal anställts för att klara det tidskrä-
vande uppdraget med skade inventering av me-
tallinventarier för Svenska kyrkan. Projektet som 
pågått sedan 2008 har under året varit intensivt.
Konservatorerna besökte under året 52 kyrkor i 
Växjö stift för att inventera, dokumentera och be-
döma de kyrkliga inventarierna av metall. 
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Samtidigt har vi genomfört ett större antal upp-
drag inom arkeologisk konservering från Arkeo-
logerna i Lund, främst arkeologiska metallföre-
mål. 

Utöver detta har tillsyn av fynden från dykning-
arna vid Kronan pågått och konservering av 
fynd materialet från 2018 har i viss mån påbörjats.

Textilkonservering 
Under 2018 har arbetsstyrkan på textilkonserve-
ringen bestått av mellan två och fyra personer. 
Arbetet har till största delen bestått av uppdrag 
från externa kunder, men en person har också 
handlagt gåvoärenden och förfrågningar som 
gäller museets textila samlingar. 

De flesta uppdragen har haft Svenska kyrkan som 
kund. Sammanlagt har arbeten utförts åt 18 kyr-
kor, varav tio i Kalmar län, tre i Blekinge län och 
fem i Jönköpings län. Utöver detta har två privat-
personer och en skola fått föremål åtgärdade. Ett 
annat länsmuseum har fått hjälp med konserve-
ring av ett mindre antal föremål. 

Åtgärdsprogram inför konservering har upprät-
tats till tio kyrkor. Hälften av kyrkorna ligger i 
Kalmar län, hälften i Region Skåne. 

I samband med museets utställning om kyrkotex-
til, Gudomliga skapelser: kyrkliga textilier från 
Växjö stift, höll textilkonserveringspersonalen 
en föreläsning om de kyrkliga textiliernas histo-
ria och konservering av dem. I samband med att 
utställningen togs ner hanterade och besiktigade 
textilkonserveringen föremålen och koordine-
rade återlämningen av de föremål som lånats in 
från församlingar i länet. En utbildningsdag om 
kyrkotextilier har hållits i ett pastorat i norra lä-
net och som fredagsunderhållning i museets res-
taurang stod personal från textilkonserveringen 
för en föreläsning om att ta hand om s k vintage-
kläder. 

En arbetsgrupp och två folkhögskoleklasser har 
gjort studiebesök i ateljén. Förfrågningar från all-

mänheten, drygt en per månad, har besvarats per 
e-post och telefon. Frågorna har främst handlat 
om rengöring och förvaring av textilier t ex dop-
klänningar och äldre ärvda textilier. 

Bedömning
Konserveringen av det nyligen bärgade fynd-
materialet från Kronan har under året inte kun-
nat genomföras i sin helhet enligt plan, beroende 
på att konserveringsverksamheten under året har 
fokuserats på den externa uppdragsverksam-
heten. All kraft har lagts på att genomföra kon-
trakterade uppdrag samt att introducera ny per-
sonal i arbetsuppgifterna.

Det är av stor vikt att interna resurser prioriteras 
för vård av museets samlingar, i synnerhet med 
anledning av flytten av museets föremålssamling-
ar till nya Magasinet och utställningsarbete. 

Verksamhetens situation är med avseende på eko-
nomi och måluppfyllande hoppfull, men läget 
på en konkurrensutsatt uppdrags- och sponsors-
marknad lämnar fortsatt inga garantier. Eftersom 
verksamheten är beroende av extern finansie-
ring, ställs ökade krav på kunskapsuppbyggnad 
och konkurrenskraft. Detta leder i sin tur till att 
pressen på personalen ökar, med större psykoso-
cial belastning som följd.

De strukturella ekonomiska problemen utgör 
som tidigare ett hinder för Kronanverksamhetens 
optimala utveckling. Resurserna är begränsade 

Bristningar i sidendamast stödlagas med läggsöm-
mar i tunn silketråd.
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i rela tion till verksamhetens dignitet, omfatt-
ning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, 
främst i form av sponsring, är trots allt av tem-
porär karaktär och kan inte anses utgöra den 
solida grund som projektet måste vila på för att 
erhålla en trygg framförhållning, långsiktighet 

och möjligheter till utveckling. Det nya utveck-
lingsprojektet Kronan Framtid bereder dock en 
ansenlig möjlighet att utveckla Kronanprojektets 
bas med fokus på konservering av metallföremål 
samt Kronanutställningen som ett besöksmål 
med ännu högre kvalitet. 

En mässhake, som tillverkades på Ersta paramentavdelning 1959, rengörs varsamt i vatten av textilkonservator 
Valentine Jacob. Mässhaken från Bräkne-Hoby är av sidendamast och har broderier i silke- och metalltrådar. 
Innan den rengörs sprättas den isär. Alla delar rengörs var för sig varefter de åter sys samman, med handsömnad 
i sysilke.
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Bevarat väggparti från barnhemmet på Trädgårdsgatan i Kalmar. Foto: Pierre Rosberg.  
Fotografier med byggnaderna och gruppbild från 1930-talet innan verksamheten upphörde och byggnaden revs.
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Arkiv, bibliotek & samlingar

Arkiv
Inom ramen för en halvtidstjänst, har insortering 
och uppordningsarbetet i det topografiska arki-
vet fortsatt under 2018. Ytterligare en person har 
tidvis deltagit i uppordnande av det topografiska 
arkivet. I övrigt har personen varit behjälplig med 
rapportlayout. En personal från Digitaliserings-
gruppen har tagit emot externa besökare i arkivet.

Under 2018 har ca 250 arkivkapslar gåtts igenom 
och städats och närmare 900 handlingar inord-
nats. En ny arkivsamling har tagits emot i ämnes-
arkivet (Gunilla & Raine). Därutöver har arkiv-
personalen bistått övrig personal med sökarbete 
och uppordning, samt svarat för service och råd-
givning i samband med externa förfrågningar 
från allmänheten.

Drygt 100 förfrågningar från allmänheten har 
inkommit under året, vilket resulterat i ett fyrtio-
tal registrerade besök i topografiska arkivet, bild-
arkivet och biblioteket.

Bedömning
Länsmuseets olika arkiv är i stort behov av resur-
ser, i synnerhet mot bakgrund av att museet är 
en betydande kultur- och arkivinstitution i länet. 
Behovet av utökade ekonomiska resurser för per-
sonalförstärkningar och digitalisering i kombina-
tion med en gemensam, grundläggande utveck-
lingsstrategi, är stort.

Biblioteket
119 nyinkomna böcker har under året registrerats 
och digitaliserats. I samband med digitalisering-
en av bokkatalogen görs en katalogisering och ny 
klassificering enligt Kgl Bibliotekets principer. 

Vid 2018 års slut fanns 52 162 poster registrerade 
i bokkatalogen på nätet, vilket är en ökning med 
5 404 poster från föregående år. 

Under året har topografisk litteratur rörande an-
dra museers och hembygdsföreningars årsböcker 
katalogiserats digitalt.  Efter det att arkivassistent 
Erik Haglund gick i pension sommaren 2016, har 
biblio teksansvarig varit ensam med digitalise-
ringen av museets bibliotek på en halvtidstjänst. 
Besvarandet av inkomna förfrågningar rörande 
litteratur i biblioteket och besök har skötts av Claes 
Ågren.

Bedömning
Fortsatta insatser har gjorts för att katalogisera, 
placera om och digitalisera bibliotekets böcker. 
Utvecklingen av den digitala bokkatalogen bidrar 
starkt till kunskapsuppbyggnaden både inom huset 
och externt genom att skapa möjligheter för mu-
seets samtliga enheter att snabbt nå information 
om sin verksamhet via innehållet i biblioteket samt 
för allmänheten att nå kunskap om exempelvis sin 
hembygd. Utrymmesbristen för biblioteket består. 

Krusenstiernska arkivet
Släktens medlemmar sköter vård och uppordning 
av arkivet med stöd av museets personal. Fredagen 
den 27 juli var det sedvanlig arkivdag för medlem-
marna i den von Krusenstiernska släkten i Kru-
senstiernska arkivet, Kalmar läns museum. 

Samlingarna
Verksamhetsområdet samlingar förvaltar museets 
föremålssamlingar samt svarar för handläggning 
och hantering av föremålsfrågor.
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Under året har fortlöpande servicearbete utförts 
för akademiska studier och olika forskningsin-
satser, avhandlingsarbeten och för uppsatsarbe-
ten vid universitet och högskolor. Ur samlingarna 
har föremål valts för Månadens föremål som pre-
senteras med tillhörande berättelse i utställning 
och på länsmuseets hemsida. Årets Månadens fö-
remål presenteras närmare på annan plats i verk-
samhetsberättelsen. 

Utställningen ”På vakt mot supermakt. Kallt krig, 
varmt vardagsliv i Kalmar län 1946–1991” inne-
bar ett stort engagemang och mycket arbete för 
ett flertal av enhetens personal, så även i samband 
med ”Fönsterrenoveringens dag” då ett vägg-
parti från ett barnhem ställdes ut. En runkonfe-
rens/workshop anordnad av Runverket i Stock-
holm blev förlagd till länsmuseet i Kalmar. Inför 
workshopen gjordes föremål med runinskrifter 
tillgängliga för deltagarna.

Under 2018 har 4 844 nya poster tillkommit i 
databasen Primus. Databasen innehåller totalt 
264 138 objekt. Det finns fortfarande en del änd-
ringsarbete kvar att göra efter konverteringarna 
till Primus, vilket kan påverka statistiken något. 
Allmänheten har full tillgänglighet till 93 876 ob-
jekt på DigitaltMuseum.se, vilket omfattar både 
föremål och fotografier i samlingarna på samma 
webbplats. Fem stycken mappar med olika ämnen 
har upprättats på DigitaltMuseum.se, bland annat 
”Föremål i nytt ljus”, innehållande föremål som 
har flyttats från Kalmar slott till Nya Magasinet, 
”Raine Navin & Gunilla Skyttla” samt ytterligare 
en kommuninriktad mapp ”Högsby – byggnader 
och föremål”. Totalt finns nu 24 stycken mappar 
tillgängliga för allmänheten, vilka fungerar som 
en typ av digitala utställningar. På DigitaltMu-
seum.se har allmänheten nu tillgång till samling-
ar från 64 stycken svenska museer, 215 utställ-
ningar och 1 647 mappar.

När det gäller arbete på Nya Magasinet har foto-
grafering och placering av stora föremål som tidi-
gare flyttats från lokaler på Kalmar slott genom-
förts. Arbetet med placering var en utmaning då 

flertalet av föremålen var skrymmande med spe-
ciella mått. Förberedelser inför en framtida flytt 
av tavelsamlingen har genomförts med monte-
ring av stödhjul på tavelinredningen. Frysnings-
uppdrag har utförts, både internt och på uppdrag 
av externa kulturinstitutioner. Under året har ar-
betet med att inventera, fotografera och publicera 
kvarlåtenskapen från Raine Navin och Gunilla 

Vävstolar, ihopmonterade inför fotografering. 
Foto: Frida Ateva.
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Skyttla fortsatt. De kategorier som under 2018 
blivit färdiga är konstverk, hemslöjdsföremål 
samt skissmaterial. Kvarvarande material att gå 
igenom är fotografier, negativ, klädesplagg samt 
delar av arkivmaterialet. 

Statens Fastighetsverks (SFV) samling av arkitek-
turdetaljer från Kalmar slott, som sedan 2013 till-
fälligt förvarats i Nya Magasinet för uppordning, 
flyttades under hösten till lokaler som SFV förfo-
gar över. Arbetet är nu slutfört från länsmuseets 
sida. Materialet kommer framöver att hanteras 
direkt av SFV även då det gäller förekommande 
förfrågningar. I Nya Magasinet har samlingsper-
sonalen även varit involverade i åtgärder av fas-
tigheten såsom inre och yttre takomläggning på 
grund av vattenläckage, vilket bl a har innebu rit 
täckning och omflyttning av föremål. Som ett 
komplement till det systematiska arbetsmiljö-
arbetet har ett dokument skapats med riktlinjer 
för arbetet i Nya Magasinet. 

I närmagasinet på Ångkvarnen har fokus varit 
att förbättra arbetsmiljön. Genom att flytta före-

målskategorierna vävstolar, cyklar samt textil-
vårdsföremål till Nya Magasinet möjliggjordes en 
omflyttning av framförallt möbler. Dessa är nu 
placerade på ett säkert sätt. Säkerhetsbrister har 
även åtgärdats genom montering av genomskjut-
ningsskydd i de pallställ där föremål förvaras på 
pall. Arbetet med de föremål som flyttades från 
Ångkvarnen till Nya Magasinet bestod av hela 
flyttlinjen, d v s sanering (frysning), rengöring, in-
ventering, fotografering och placering. Kart- och 
ritningsarkivet på Ångkvarnen har strukturerats 
om, gruppering har gjorts av bland annat kartor 
och ritningar, stora böcker och stora fotografier 
för att underlätta hanteringen. Likaså har arbete 
med en hel del äldre ouppklarade gåvor genom-
förts. Genom arbetsmarknadsprojekt har den 
omfattande samlingen av föremål från Augusta 
Isacksons dockaffär registrerats, katalogiserats 
och placerats, till viss del också fotograferats. På 
grund av ombyggnation på våning 4, Ångkvar-
nen, genomfördes en mindre flytt av textila sam-
lingar i början av året. Arbetet bestod av pack-
ning, flytt till Nya Magasinet och frysning samt 
tillfällig placering på pall i väntan på uppackning.

Ihopläggning av ett kyrktak från Kristvalla gamla kyrka, vilken revs 1794. Resterna av taket påträffades i en 
fastighet på Södra Långgatan 24 i Kalmar 1950. Foto: Sara Rosvall.
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Visningar på Nya Magasinet har genomförts som 
onsdagsprogram, därutöver har också efter för-
frågningar besök tagits emot och visningar av 
verksamheten ordnats. Medarbetare från enhe-
ten medverkade på Bötterumsmässan som tapet-
expert. Samlingarna har även arbetat med exter-
na uppdrag; som antikvarisk medverkande när 
en församling flyttade kyrkliga inventarier samt 
som extra resurs till konserveringens projekt med 
skadeinventering av kyrkliga metallinventarier. 
Uppdrag för antikvarier på samlingarna vilket 
inneburit återställande av föremål i brygghus, 
drängbostad och äppelkällaren på Krusenstiern-
ska gården, efter att omfattande renoveringsåt-
gärder av fuktskador på byggnaden har genom-
förts. Linnéuniversitetets arkeologistudenter har 
i vanlig ordning besökt samlingarna för under-
visning i magasinet, delar av kursen i fornsaks-
kunskap förläggs till magasinet på länsmuseet 
för perioderna bronsålder och järnålder. Under 
året har samlingspersonalen arbetat med att föl-
ja upp utlån och depositioner. Arbetet har varit 
särskilt omfattande när det gäller utlånet till Kal-
mar slott. Arbetet har bl a inneburit uppföljning, 
inventering, fotografering samt upprättande av 
utlånshandlingar. Även Kalmar konstmuseum 
har berörts av utredningar som gjorts av äldre ut-
lån, vilket har resulterat i att konst återlämnats till 
länsmuseet. 

Under 2018 har personalen även fokuserat på ar-
bete med fyndfördelningsärenden av arkeologiska 
fynd. Det innebär bl a att handlägga ärenden in-
för fyndfördelningsbeslut som fattas av Riksanti-
kvarieämbetet. Handläggningen görs av personal 
på arkeologi- och samlingsenheten gemensamt 
och beslut, om anhållan om fynden ska göras, tas 
av museichefen. Efter att fyndfördelningsbeslut 
fattats av Riksantikvarieämbetet tar ett adminis-
trativt arbete vid för samlingsförvaltningen på 
länsmuseet och i samband härmed sker även en 
uppföljning av fynden. Ansvaret går då över från 
den undersökande institutionen till samlingsför-
valtningen. Många ärenden återstår och arbetet 
med att komma ikapp bedöms ta ytterligare ett 
par år eftersom det görs när tillfälle ges.

Ett omfattande arbete med utredning av delvis 
hopblandade samlingar mellan länsmuseet och 
Statens Historiska Museum (SHM) har genom-
förts. Föremålen har förvarats i gemensamma 
lokaler i källare på Kalmar slott fram till våren 
2013 då de flyttades till länsmuseet för vidare ut-
redning om ägarförhållandena. Den huvudsakli-
ga utredningen är nu avslutad, vilket resulterade i 
att SHM under hösten hämtade det arkeologiska 
material som bedömts tillhöra dem. Samtidigt le-
vererade SHM cirka 200 backar med arkeologiska 
fynd samt tillhörande osteologiskt material som 
sedan tidigare fyndfördelats till Kalmar läns mu-
seum. 

Den systematiska digitaliseringen av accessions-
katalogen har inte återupptagits efter att den upp-
hörde redan vid halvårsskiftet 2015 på grund av 
att en assistenttjänst inte återbesattes efter pen-
sionsavgång, vilket är problematiskt eftersom 
det är ett viktigt arbete för att effektiviteten med 
uppordningen av samlingarna ska kunna upp-
rätthållas. Arbetet med samlingarna har därför 
påverkats negativt även under hela 2018 på grund 
av att assistenttjänsten inte återbesattes. Även 

Frida Ateva antikvarie och tapetexpert på länsmu-
seet diskuterar äldre tapeter med besökare på Bötte-
rumsmässan.
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långtidssjukskrivningar har inverkat menligt på 
verksamheten.

Länsmuseets problem med skadeinsekter i Ång-
kvarnen har inneburit att arbetet alltjämt fortgår 
med att genom lämpliga åtgärder försöka kontroll-
era och hantera problemen. Det görs genom åter-
kommande sprutning och lägeskontroll. Under 
hösten genomförde antikvarierna tillsammans 
med personal från konserveringen en IPM-ut-
bildning (Integrated pest management) anordnad 
av Riksantikvarieämbetet som en direkt åtgärd 
för att kunna arbeta mer aktivt förebyggande mot 
skadedjur och mögelproblematik. Möjligheten att 
bekämpa med insektsgift minskar och andra åt-
gärder måste istället prioriteras.

Inköp och gåvor,  
förvärv till samlingarna
Kalmar läns museums accession till samlingarna 
består huvudsakligen av arkeologiskt fyndmate-
rial samt gåvor från enskilda personer. Avtal har 
under året skrivits med fotografen Rolf Lind, an-
gående en framtida gåva av hans egen negativsam-
ling som länsmuseet beslutat att ta emot när Rolf 
Lind så önskar. Under året har museet tacksamt 
mottagit gåvor från ett tjugotal enskilda personer 
samt gjort inköp från auktioner. (Se sidan 80).

Foto
Fototjänsten har utfört inkomna fotograferings-
uppdrag, fotografering av nyförvärv och av fö-
remål inför utställningar m m. Därutöver har 
fotograferingen varit inriktad på föremål som 
hanterats på grund av att olika kategorier av fö-
remål har blivit genomgångna och då även foto-
graferade. Fotoresursen har under året omfattat 
en fototjänst på 70 %, periodvis har det dock bli-
vit 60 % respektive 80 % tjänstgöring. På grund av 
långtidssjukskrivning av ordinarie fotograf har 
fotoarbetet huvudsakligen upprätthållits genom 
vikarierande fotograf. Därutöver utförs omfat-
tande löpande fotografering på de olika enheterna 
av länsmuseets handläggare. 

Bedömning
Arbetet med att skapa en bättre struktur i sam-
lingsförvaltningen har ytterligare aktualiserats, 
i form av upprättandet av riktlinjer, mallar och 
rutiner för bland annat gåvohantering, fyndför-
delningsärenden, depositioner och utlån. En del 
stöd till detta arbete tillhandahålls av Riksanti-
kvarieämbetet genom framtagna policys och rikt-
linjer för samlingsförvaltning, liksom genom de 
standarder som blivit tillgängliga för museer att 
använda på sis.se. Riktlinjer har också utformats 
för att arbete och vistelse i magasinsmiljöerna 
ska ske på ett säkert sätt. En del i detta är också 
det påbörjade arbetet med IPM (Integrated pest 
management), där långtidsvård av föremålen och 
magasinen står i fokus tillsammans med en säker 
miljö för personal och besökare.

Arbetet med förvaltning och uppordning av sam-
lingarna innebär en stor kvalitetshöjning och 
professionalisering i form av kunskap, vård, be-
varande, säkerhet och tillgängliggörande. Fortfa-
rande återstår en hel del flyttarbete, och de mer 
omfattande kategorierna som återstår att flytta 
till Nya Magasinet är inramad konst samt de ar-
keologiska och textila samlingarna. Även en hel 
del arbete återstår från tidigare flyttar som gjor-
des under åren 2013 till 2016, då flyttarbetet tidvis 
forcerades utan att tillhörande efterarbete kunde 
slutföras i samma takt.

En plywoodtunna från Tjust-Frukt.  
Gåva 2018 av Lloyd Eriksson, Virserum, Lloyd´s  

Antik & Second hand AB, Vimmerby.
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Digitaliseringsgruppen (DG)
Under året har uppordningen i fotomodulen av 
databasen Primus fortsatt. Under året har 43 973 
poster gåtts igenom vilket gör att arbetet bör 
vara klart till semestern 2019. Samtliga poster 
som har bild och inte har känsligt innehåll – i 
första hand kyrkoinventarier – är publicerade. 
Totalt syns idag 80 722 bilder av 93 000 i Digitalt 
museum. Alla är dock sökbara internt i Primus. 
Nyregistreringen har fått stå tillbaka; 938 poster 
har registrerats, i huvudsak Ulf Erik Hagbergs 
bilder.

Någon lösning för en systematisk digital lösning 
för den Westrinska samlingen har ännu inte 
kunnat presenteras, varför detta material är f n 
vilande.

Bildförsäljningen har ökat till såväl privatperso-
ner, författare och företag som önskar fotomo-
tiv till sina lokaler. Under 2018 såldes bilder för 
24 500 kronor till 59 köpare, de flesta privatper-
soner.

Internt har DG utfört omfattande arbete åt 
byggnadsantikvarierna och den pedagogiska 
enheten. Arbetet har främst bestått i retusche-
ringsarbete, vilket också varit utvecklande för 
medarbetarna. Tidsuppskattningar har gjorts åt 
bebyggelseenheten för att förbereda skanningen 
av diabilder. 

Arbetsledaren har ägnat mycket tid åt att upprät-
ta ortsposter och namnposter då detta saknats i 
Sofie-materialet. Ortsposterna har koordinatsats 
som en förberedelse till digitala karttjänster. 

Tillsammans med Kalmar stads hembygdsför-
ening har en medarbetare i DG under året bedri-
vit en studiecirkel om äldre kalmarbilder. Detta 
har gett mycket information om vår stad i gång-
en tid och kommer att fortsätta.

Bedömning
Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög i gruppen, 
vilket påverkat resultatet som i konkreta termer 

Strömmingsskötar dras vid Vinö. Foto Nils J Nilsson.

Kung Gustaf VI Adolf och Ulf Erik Hagberg gräver i 
Skedemosse.

huvudsakligen mäts i antalet digitalt behandlade 
bilder. Verksamheten har också avsatt en perso-
nalresurs på deltid för att stötta upp service till 
allmänheten i arkivet.

Målet att klara uppordningen av Primus nåddes 
inte, främst p g a hög frånvaro.
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Månadens föremål
i utställning och på nätet: 
December 2017/januari 2018: Högtidskonfekt, ur Esther Crantz 
samling av konfekt, sparade minnen från olika högtider, från 
slutet av 1800-talet fram till 1940, KLM 31514:2-12,:14,:20-22, 
julgranskarameller, konfekt från dop, bröllop, silverbröllop och 
begravningar. Text Berit Eklöf.

Februari: Brevgömma med bibliska motiv, ett broderi med 
årtalet 1732 samt rikligt med dekorativa blommor och träd. 
KLM 1960. Text Berit Eklöf.

Mars: Spionen Stig Wennerströms schackspel, enligt uppgift 
ska han ha fått schackspelet av den ryska staten,  
KLM 39255:44. Text Peter Danielsson.

April: Hugget i sten, om J A Schmid, sten- och bildhuggeri-
arbeten i bland annat Kalmar men även på nationellt. Diverse 
verktyg och arbetsprover; KLM 12433 skylt, KLM 12445 järn, 
KLM 12472 stenprov, KLM 12479 verktyg, KLM 12498 porträtt-
relief, KLM 12521 ornament, KLM 12629 klubba.  
Text Hanna Wilhelmsson.

Maj: Anna Maria Olsdotters bruddräkt från giftermålet 1846, 
kom senare att användas som förlaga till Södra Möredräkten, 
KLM 35837:1,:2,:7,:10 livstycke, kjol, blus, sjal. Text Birgit Körge.

Juni/juli/augusti: Barnhemmet på Trädgårdsgatan i Kalmar, 
del av en husvägg med fönster från byggnaden. KLM 45928:1. 
Text Magdalena Jonsson.

September: La med nacklapp - huvudbonad från Öland, kun-
de användes för att symboliskt markera brudens dygd.  
KLM 4603:1 och :2, KLM 7581, KLM 7582. Text Birgit Körge.

Oktober: Kronprins Karl Johan Bernadotte, porträtt tecknat av 
Louise von Baerenfels 1813 i Rustow i Pommern, Louise gifte 
sig 1818 med Carl Maurits von Krusenstierna. KLM 19185.  
Text Otto von Krusenstierna. 

November: Rostockaholme, fynd från en arkeologisk under-
sökning i Algutsboda socken. KLM 43853:1,:26,:29,:30,:31,:33. 
Text Per Melin och Nicholas Nilsson.

December 2018/januari 2019: Lille Viggs Äfventyr på Julafton. 
Saga skriven av Viktor Rydberg 1871 för Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning den 23 december samma år.  Utgiven som 
bok illustrerad av Jenny Nyström första gången 1875.  
KLM 46238:1. Text Barbro Johnsson.

Några har gjorts i samproduktion med andra tillfälliga 
utställningar som museet producerat samt ingått i museets 
onsdagsprogram för allmänheten.  

Månadens föremål, 2018
Omkring tio Månadens föremål produceras per 
år i en liten utställning på museet och genom en 
presentation på hemsidan. Även efter månadens 
slut finns föremålen tillgängliga på hemsidan. Ett 
flertal enheter har varit engagerade i produktio-
nen av månadens föremål. Samordningsansvaret 
ligger på ABS-enheten. 

Februari: Brevgömma med bibliska motiv. 
Foto: Pierre Rosberg.

Maj: Livstycke från 1846, del till Anna Maria Olsdotters 
bruddräkt. Foto: Pierre Rosberg.

November: Halster av järn. Fyndet påträffat i resterna 
av den medeltida gården Rostockaholme i Algutsbo-
da socken. Foto: Maria Winsö.
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Under en tidsresa upplever eleverna livet  
i den aktuella epoken under en hel dag.  
Vi diskuterar också frågor som är  
angelägna för oss idag.
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Pedagogiska enheten

Detta gör vi: 
Pedagogiska enheten ansvarar för pedago-
gisk verksamhet på Kalmar läns museum med 
länsverksamhet samt utställningsverksamheten. 
Under 2018 har vi arbetat med olika projekt, ut-
ställningar, publika och pedagogiska program, 
guidningar, utbildningar för olika målgrupper, 
föredrag, stadsvandringar, skollovsaktiviteter, 
specialevenemang och tidsresor. Vi har arbetat 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Vår utgångspunkt är den lokala historien och det 
lokala kulturarvet som vi använder för att arbeta 
med samhällsfrågor som är aktuella och relevanta 
för oss idag. 

Under 2018 fortsatte och utvecklade vi vår ambi-
tion att arbeta med samhällsfrågor och fokusera-
de på teman som mångfald, integration, civilku-
rage och värdegrundsfrågor. Vi har också fortsatt 
aktivt söka upp nya målgrupper att samarbeta 
med. 

Under året har vi arbetat i länets samtliga tolv 
kommuner, tillsammans med länets alla kultur-
institutioner och med en rad andra samarbets-
partners. 

Personal
På enheten arbetar nio tillsvidareanställda med-
arbetare. Tillsammans har vi en bred och varierad 
kompetens som ger oss möjlighet att utföra olika 
typer av pedagogiska uppdrag och att möta olika 
målgrupper. Här finns en historiker, flera pedago-

ger, en arkeolog, en journalist, en textilhistoriker, 
en kulturmiljövetare och en medarbetare med 
exa men i mänskliga rättigheter. 

Vid enheten finns också timanställd extraperso-
nal, personer i olika typer av arbetsmarknadsåt-
gärder, språkpraktikanter samt, periodvis, andra 
praktikanter. Vi tar också regelbundet emot stu-
denter från Linnéuniversitetet som gör sin prak-
tiktermin hos oss.  

Pedagogisk verksamhet 2018

Kostymateljén
Kostymateljén vårdar, tillverkar och hyr ut histo-
riska dräkter. Dräkterna används i verksamheten; 
vid tidsresor, modevisningar, teaterföreställning-
ar och i utställningar. Ateljéns personal har till-
verkat kläder och rekvisita till våra utställningar, 
presenter till föreläsare och har vid flera tillfällen 
genomfört historiska modevisningar. Ateljén har 
också försett Eketorps borg med textil rekvisita 
och skött packningar av kläder till våra tidsresor. 

Utbildningar och pedagogiska program
Under de senaste åren har vi erbjudit olika typer 
av utbildningar i allt större utsträckning. Under 
2018 utbildade vi personalgrupper och skolklas-
ser i framför allt civilkurage, normer och grupp-
tryck, mångfald, konflikthantering, demokrati 
och integration. 
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På uppdrag av Regionförbundet Kalmar län har 
vi utbildat nyanlända i samhällsorientering samt 
stått för utbildningsinsatser inom ramen för Kun-
skapsnavet. 

Utbildningen Kulturarv i vården riktar sig till un-
dersköterskor och handlar om hur kulturarvet kan 
användas som metod för att öka livskvaliteten hos 
äldre inom vård och omsorg. Vi har genomfört ut-
bildningen för samtliga undersköterskor i Söder-
möre kommundel och Borgholms kommun. 

Vi har samarbetat med flera olika stift inom ra-
men för konfirmandundervisning samt deltagit i 
öppet hus på Östrabo, biskopens residens i Växjö, 
där vi gestaltade olika historiska personer. 

För yngre skolbarn har vi genomfört program i 
muntligt berättande på olika skolor i länet. Syftet 
har varit att stötta läs- och skrivundervisningen 
samt stimulera barnens kreativitet, fantasi och 
verbala förmåga.

Nyheter med våra tidsresor
2018 var året då vi lanserade en helt ny tidsresa 
– till Framtiden! Tack vare medel från Linné-
universitetet, kunde vi ta fram ett scenario för en 
tidsresa till Varvsholmen, Kalmar, år 2068 och ge-
nomföra två tidsresor – en med högstadieelever 
från Paradisskolan i Nybro och en med vuxna. 
Tidsresorna filmades av Linnéuniversitetet. Det 
hela slog mycket väl ut och vi kommer med störs-
ta säkerhet att resa framåt i tiden fler gånger! I maj 
hade Sveriges hembygdsförbund sin årsstämma i 
Kalmar och inom ramen för den genomförde vi 
en tidsresa till 1917 med drygt 100 deltagare vid 
Kattrumpan i Kalmar. Temat var demokratins ge-
nombrott. Vi genomförde vidare 120 tidsresor till 
olika förhistoriska och historiska perioder; främst 
med skolklasser i Kalmar län. Efterfrågan på tids-
resor är fortsatt stor.

2018 var året när vi för första gången reste till framti-
den och år 2068. Hur ska vi hantera det växande kli-
mathotet? Det var den stora frågan som grupperna 
diskuterade livligt och kom fram till många olika svar 
på under dagen.
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Under tidsresan till 1918 på Kattrumpan diskuterades rösträtt, rättvisa och demokrati.  Foto: Olle Almroth.

Utställningar
Under 2018 visade vi, förutom våra fasta pro-
filutställningar, egenproducerade På vakt mot 
supermakt – Kallt krig och varmt vardagsliv i 
Kalmar län 1946–1991 som invigdes i februari. 
Utställningen producerades tack vare medel från 
Familjen Kamprads stiftelse tillsammans med 
pensionerade länsbor som medproducenter – de 
bidrog med minnen, föremål, fotografier och livs-
berättelser. Utställningen byggde på länsmuseets 
årsbok Dolda minnen och arbetsprocessen sked-
de i ett samarbete mellan Kalmar läns museum, 
Länsstyrelsen i Kalmar län, omsorgsförvaltning-
en i Kalmar kommun och Kulturparken Små-
land. Senare under våren visade vi vandrings-
utställningen I telefonen finns hela människan. 
Under sommaren visade vi utställningen Årsrika 
som handlade om det positiva med att bli äldre. 
På hösten invigdes 40 år med Lokalteatern, – en 
samproduktion med den fria teatergruppen som 
bildades i Kalmar 1978. 

Ett unikt samarbetsprojekt
Lokalteatern har under sen höst spelat 10 före-
ställningar av sin Jubelfrossa på länsmuseet. Fö-
reställningarna har framförts i utställningsloka-
len och publiken har avnjutit buffé i Restaurang 
& Kafé Ångkvarnen mellan akterna. Ett mycket 
lyckat samarbetsprojekt – samtliga föreställning-
ar var slutsålda. 
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Utställningen På vakt mot supermakt producerades i samarbete med pensionärer från länet, bland annat från 
Ekåsens träffpunkt i Rockneby som fick en specialvisning i samband med invigningen.

Utställningen 40 år med Lokalteatern – en samproduktion med den fria teatergruppen som bildades i Kalmar 
1978.
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Muntligt berättande fascinerar alla åldrar. Här är det 
museipedagog Pia-Lena Björnlund som improvise-
rar fram en saga med hjälp av en grupp förskolebarn 
från Rälla skola.

Pedagogiska program  
och guidningar på länsmuseet
Vi har guidat och genomfört pedagogiska pro-
gram kopplade till utställningarna På vakt mot 
supermakt, Regalskeppet Kronan, Superkronan, 
Sandby borg och Jenny Nyström. Vi har även 
genomfört stadsvandringar i Kalmar på olika te-
man.

Skollovsverksamhet
Under varje skollov 2018 har vi dagligen erbjudit 
olika slags pedagogiska aktiviteter i form av guid-
ningar, skattjakter, skapande och tipspromenader. 

Sommarverksamhet
Pedagogiska enheten ansvarar för bemanning 
och innehåll under vår två månader långa som-
marsäsong. Vi erbjöd flera guidningar per dag 
samt olika aktiviteter. 2018 genomförde vi också 
ett historiskt läger på Skälby på uppdrag av Kal-
mar kommun. 

Natt på museet
Kalmar Energi sponsrar årligen vår verksamhet 
mot att vi arrangerar en aktivitet för deras kun-
der. 2018 planerade och genomförde vi ännu en 
upplaga av Natt på museet – ett evenemang som 
blev mycket uppskattat. 

En båtsman på slottet
Vi har under ett par år genomfört den dramati-
serade visningen En båtsmans avsked på museet. 
Under höstlovet 2018 gjorde vi även en anpassad 
variant på Kalmar slott; En båtsman på slottet. 

Publika program
Varje onsdagskväll under höst och vår, erbjuder 
vi olika publika program för den intresserade all-
mänheten; föreläsningar, workshops, stadsvand-
ringar, vernissager, historiska modevisningar. 
Enheten ansvarar för planering, inbokning och 
värdskap dessa kvällar och ansvarar även för våra 
två stora, årligen återkommande evenemang; 
Kronandagen och Häxkvällen. Vi är nu inne 
på sjunde året i rad med onsdagsprogram varje 
vecka och kan konstatera att konceptet nu är väl 

inarbetat. Vi har många stamgäster och program-
men är oftast välbesökta. För att nå alla länsbor, 
webbsänder vi tre till fyra publika program per 
termin. 

Föredrag, presentationer  
och studiebesök
Personal från enheten har under 2018 hållit flera 
föredrag inom och utanför Kalmar län. Föredra-
gen har dels handlat om olika historiska förete-
elser, dels om våra utbildningar i exempelvis ci-
vilkurage och samhällsorienterande utbildning 
för nyanlända. Ofta genomförs de historiska fö-
redragen i samarbete med hembygdsföreningar. 
Personal från enheten har även hållit föredrag 
och genomfört andra aktiviteter på våra publika 
onsdagskvällar. Vi har tagit emot flera intresse-
rade grupper för studiebesök under 2018. Många 
intresserar sig för museets sätt att fokusera på 
kulturarv och samhällsfrågor liksom tidsper-
spektivet då-nu-framtid.
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Vidare har museet skapat en handlingsplan när 
det gäller mångfald och sociala hållbarhetsfrågor. 

Fortbildningar för enhetens personal
Flera medarbetare har fått utbildning inom IKO, 
se ovan. Nästan samtliga medarbetare på enheten 
deltog vis NCK:s konferens i Östersund i februari. 
Konferensen resulterade i ett nytt projekt för oss 
– Nordplus. Enhetens personal inledde höstter-
minen med två uppstartsdagar på Ljungnäsvillan 
där vi planerade höstens verksamhet. I november 
genomgick hela enheten en halvdagsutbildning 
på temat Svåra frågor med Bo Hellström, Globala 
skolan, i Oskarshamn. 

Öppet rum – storsatsning  
på museet som mötesplats
Under hösten 2018 började vi planera för Öppet 
rum – en utställningslokal som vi planerar att 
låta stå tom under våren och istället fylla med 
människor, möten och kunskap. Under februari 
till och med april kommer vi att erbjuda olika ak-
tiviteter för olika målgrupper dagligen – förutom 
måndagar - på länsmuseet. 

Samarbeten

Interna samarbeten 
Vi har på olika sätt och i olika konstellationer 
samarbetat med samtliga enheter på museet. Vi 
arbetar regelbundet med marknadsenheten kring 
marknadsföring och medarbetare på enheten 
medverkar ofta vid marknadsenhetens publika 
evenemang. Vi producerar utställningar tillsam-
mans med personal från servicegruppen, kans-
lienheten, samt med personal från ABS. Vi an-
svarar för förmedling och annan pedagogik vid 
arkeologienhetens utgrävningar. Vi bjuder även 
in personal från samtliga enheter att medverka i 
våra olika onsdagsprogram. Detta tackar samtli-
ga enheter ja till, något vi upplever som en positiv, 
enande faktor. 

Projekt
Även under 2018 kunde vi, med medel från Famil-
jen Kamprads stiftelse, arbeta tillsammans med 
äldre i två olika projekt: På uppdrag av Kalmar 
kommun iordningsställde vi 20 olika minnesväs-
kor med varierande tematiskt innehåll och utbil-
dade äldreomsorgspersonal i hur man kan arbe-
ta med innehållet i väskorna tillsammans med 
dementa. Det andra projektet innebar att äldre 
från hela länet bjöds in till museet på så kallade 
guldkantsbesök. Gruppbesöken innehöll både en 
guidning av utställningen På vakt mot supermakt 
och fortsatta samtal över en kopp kaffe med hem-
bakade frestelser i Restaurang & Kafé Ångkvar-
nen på museet. 

I Kalmar kommuns tjänst
Under 2015 inrättades en 50 % pedagogtjänst 
under tre år på KLM som finansieras av Kalmar 
kommun. Uppdraget är att kostnadsfritt erbjuda 
pedagogiska aktiviteter för kommunens grund-
skoleelever. Kommunpedagogen har bland annat 
erbjudit pedagogiska program med koppling till 
våra utställningar, stadsvandringar, utbildning 
inför stenåldersdagar, berättarprogram och ut-
bildning till miniguider. Pedagogen har även ar-
betat med Nu och då – ett program inom Elevens 
val - tillsammans med elever från Södermöresko-
lan. 

Samarbetspartner i  
projektet IKO – Vi blir fler
Pedagogiska enheten har även under 2018 va-
rit delaktig som samarbetspartner i Europeiska 
social fondens projekt IKO – Vi blir fler som har 
Regionförbundet i Kalmar län som projektägare. 
IKO står för integration, kompetens och organi-
sation och syftet med projektet är att ge deltagar-
na ökad interkulturell kunskap och kompetens 
om kulturmöten och därmed förbättra kvaliteten 
i integrationsarbetet. Medarbetare på enheten 
har dels haft rollen som utbildare inom ramen 
för projektet, dels tagit del av utbildningar. Flera 
medarbetare på enheten har genomgått en flera 
dagar lång utbildning i konflikthantering. Enhe-
tens chef sitter med i IKO-projektets styrgrupp. 
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Utställningar 2018
Tillfälliga utställningar

• Stilmedveten. Visades till och med 7/1 2018. 

• Gudomliga skapelser – Kyrkliga textilier i 
Växjö stift. Visades till och med 12/3 2018. 

• På vakt mot supermakt. Kallt krig och varmt 
vardagsliv i Kalmar län 1946–1991. 
Invigdes 16/2 – pågår fortfarande. 

• I telefonen finns hela människan.  
Visades 4/4–2/6 2018.

• Årsrika. Visades under sommaren 2018.

• 40 år med Lokalteatern.  
Visades 31/10-9/1 2019.

 Kaféutställningar
• Rolf Linds bilder av Raine och Gunilla

• Min källa till fred

• Bakom kulisserna – 40 år med Lokalteatern

Profilutställningar
• Regalskeppet Kronan

• Superkronan

• Jenny Nyström

• Sandby borg

• Kalmar Ångkvarns historia

• Rugstorparn

• Månadens föremål
 

Externa samarbeten
Vi genomför helst alla projekt i samarbete med 
andra aktörer. Under 2018 har vi framför allt 
samarbetat med Svenska kyrkan i Växjö stift, 
barn- och ungdomsförvaltningarna i länets samt-
liga kommuner, äldreomsorgen i flera kommuner, 
Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
Regionförbundet Kalmar län, Kalmar konstmu-
seum, Byteatern Kalmar läns teater, Södermöre 
kommundel, SFI, Komvux, Kalmarsunds gym-

nasieförbund, Kunskapsnavet, Komvux, Kalmar 
läns hembygdsförbund och olika hembygdsfören-
ingar i länet, Familjen Kamprads stiftelse, Kultur-
parken Småland Växjö, flera församlingar i länet, 
Landstinget i Kalmar län, Kalmar slott samt kul-
tur- och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun. 
En medarbetare på enheten skriver regelbundet 
artiklar till Stenmuren, Kalmar läns hembygds-
förbunds medlemstidning. 
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Flickor under aktivitet i tidsresa,  
Entebbe, Uganda.
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Bridging Ages  
Utvecklingscentrum

Sammanfattning 
Det pedagogiska internationella arbetet bedrivs 
genom den ideella föreningen Bridging Ages som 
länsmuseet är huvudman för. Arbetet utgår ifrån 
museets unika tidsresemetodik. Det är en metod 
som hjälper till att överbrygga de konflikter, ut-
maningar och frågeställningar vi har i nutid med 
hjälp av kulturhistoriska perspektiv och viktiga 
delar är reflektion kring värderingar, normer och 
attityder. Genom det internationella arbetet ges 
värdefull kunskap och inspiration till museet för 
att utveckla nya arbetssätt och metoder på hem-
maplan. 

Bridging Ages (BA) har under året genomgått en 
organisationsförändring. På grund av pensions-
avgång ägnades första halvåret till arbete för nya 
rutiner och kunskapsuppbyggnad inom arbets-
gruppen på Kalmar läns museum. Verksamheten 
har nu tydligare integrerats i den pedagogiska en-
heten. Delar av enhetens personal har nu viss del 
av sin tjänst inom BA. Under hösten testades och 
formaliserades den nya organisationsstrukturen. 
Projektansökningar skrevs och internationella 
beviljade projekt startades upp. Verksamheten 
fick under året stöd från Kulturrådet. 

Samarbete med  
Linnéuniversitetet 
Samarbetet med Linnéuniversitetet (LNU) är 
fortsatt viktigt. I början av året var LNU invol-
verat i ett internationellt seminarium, arrangerat 
av KLM. Deltagarnas presentationer samman-
ställdes till skriften, ”The Time Travel Method: In 
the Service of Society and its Development”. LNU 
genomförde följeforskning inom projektet “Sites 
and Stories II” samt deltog vid slutkonferensen i 

Entebbe, Uganda. Följeforskning genomfördes 
tillsammans med Makarere University, Uganda. 

Bridging Ages  
Konferens i Sydafrika 
Bridging Ages fjortonde internationella konferens 
hölls i Freedom Park, Pretoria, Sydafrika i sam-
band med 100-årsfirandet av Nelson Mandelas 
födelse. Temat var ”Creating a Legacy through the 
Time Travel Method”. Cirka 100 personer deltog, 
varav fem medarbetare från Kalmar läns museum. 

Tidsresa under BAs internationella konferens i Pre-
toria, Sydafrika.
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Internationella projekt 

Sydafrika 
Samarbetet med Kulturdepartementet i Pretoria 
och Bridging Ages South Africa (BASA) fortsatte 
under året. Även samarbetet med Svenska Am-
bassaden i Pretoria är betydelsefullt för Bridging 
Ages närvaro i landet. Fokus under året låg på att 
stötta BASA i planeringen av den internationella 
konferensen. 

Uganda 
Sites and Stories II – det kommunala partner-
skapet mellan Kalmar och Entebbe kommuner, 
KLM, Byteatern, LNU och Makarere University 
– avslutades under vårterminen. Den kommunala 
strukturen för att implementera tidsresemetoden 

kom att placeras på utbildningsförvaltningen. Lä-
rare från samtliga kommunala grundskolor har 
inom projektet fått utbildning i tidsresemetod 
och skapat ett nätverk för implementering. Under 
slutkonferensen presenterades ”Guidelines for 
Time Travels in Schools” (2018). Även Bridging 
Ages Uganda lanserades. 

Tanzania
Under året lanserades ett nytt samarbetsprojekt 
i Tanzania. KLM arbetar som utbildare i projek-
tet som ägs av Svenska Kyrkans Internationella 
Arbete. Målgrupp för utbildningarna i tidsrese-
metod är representanter från Svenska Kyrkans 

Musikuppvisning av skolelever under Bridgning Ages konferens i Pretoria, Sydafrika.
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Styrgruppsmöte i Kalmar inom projektet tillsammans med Svenska Kyrkans Internationella Arbete i Tanzania. 

två partnerorganisationer i Tanzania – Lutherska 
Kyrkan och Kristna Rådet. Målet är att dessa or-
ganisationer ska kunna arbeta med kulturarvet 
som metod för förändring inom deras arbete mot 
genusbaserat våld och kvinnlig könsstympning. 

Norden/Baltikum 
Under året inleddes ett projekt med partners från 
Sverige (KLM, Jamtli och NCK) Norge (Glomdal-
museet) Finland (BARK) och Estland (National-
museum). Kalmar läns museum är projektägare 
och projektledare. Målet är att varje organisation 
ska utveckla, testa och utvärdera en metod för att 
arbeta med kulturarv och integration. Dessa me-
toder ska sedan sammanställas till en kurs riktad 
till yrkesverksamma inom kulturarvssektorn. 

Ansökningar
Under hösten har ansökningar inom South Bal-
tic programmet (EU) och Creative Force (Svenska 
institutet) skickats in. 

Totalt genomförde KLM 10 evenemang utom-
lands, varav fyra tidsresor. 651 personer deltog i 
arrangemangen, varav 471 vuxna och 180 barn. 

Under året har personer från 10 länder medverkat 
i tre Utbildningar och ett internationellt semina-
rium i Kalmar län.
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Marknadsenheten

Sammanfattning 2018
Marknadsenheten har haft ännu ett tufft år eko-
nomiskt men situationen har ljusnat jämfört 2017. 
Vi tappar något i besöksantal med har lyckats öka 
intäkterna och för restaurangen kraftigt förbätt-
rat nyckeltalen. Det tar vi med oss in i 2019 med 
starkt fokus på fortsatt utveckling och paketering. 
Nu är tid att börja få effekt av de investeringar 
som har gjorts i verksamheten. 

Några sammanfattande punkter:
• Besöksutvecklingen till museet är fortsatt 

stark i ett historiskt perspektiv, men 2018 var 
ett hack i kurvan med en liten tillbakagång. 
Den enskilt viktigaste anledningen till det var 
den svaga tillströmningen av besökare under 
sommaren. Vi nådde alltså inte målsättning-
en på 90 000 besökare under 2018, men tar 
nya tag och siktar mot att nå det under 2019.  

• Underskottet för Restaurang och kafé Ång-
kvarnen har nästan halverats jämfört 2018 
vilket främst berodde på att första månader-
na gick betydligt bättre än tidigare år, måna-
der som normalt är svaga. Sen hade vi en tuff 
period i rekordvärmen vilket hade starkt ne-
gativ effekt på antalet gäster som istället valde 
uteserveringarna. Avslutningen på året var 
bra med välbesökta julluncher och program-
verksamhet som lockade många gäster.  

• Butiken/receptionen har fortsatt ökad för-
säljning och var 2018 nära att nå en miljon i 
omsättning vilket är en fördubbling på fyra år 
av omsättningen. Vi har idag en av Kalmars 
absolut bästa presentbutiker med lokala pro-
dukter av hög kvalitet. Samma personal som 
arbetar med butiken har även ansvaret för 
receptionsarbetet. Deras arbete blir alltmer 
varierat och komplext med många arbetsupp-
gifter av administrativ karaktär, bland annat 

på grund av museets stora antal evenemang. 
Receptionspersonalen är en mycket viktig in-
tern resurs för hela museet och är också ett 
fantastiskt ansikte utåt i mötet med våra gäs-
ter.  

• Konferens och events fortsätter att utvecklas 
på ett positivt sätt. Avslutningen på året var 
fantastisk med mängder av evenemang där 
engagemanget med Lokalteatern bör nämnas 
särskilt med nästan 1 000 gäster fördelat på 
tio föreställningar.

• Barnkalasen är fortsatt populära och säljer sig 
själva numera. När vi tittar tillbaka är det få 
helger då det inte har varit något kalas, oftast 
är det flera. Det känns fantastiskt att så många 
barn på ett lustfyllt sätt får lära sig om sin lo-
kalhistoria med hjälp av kalasen, vilket måste 
betraktas som en stor framgång för museet.

Webbstatistik
www.kalmarlansmuseum.se

2018
Unika användare:        110 869
Sidvisningar:        372 957

2017
Unika användare:        94 474
Sidvisningar:        337 361

2016
Unika användare:        94 215
Sidvisningar:        323 707

2015
Unika användare:        81 367
Sidvisningar:        297 044
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Museets marknadsföring
I början av 2018 förnyades avtalet med Gota Me-
dia som ger oss möjlighet att annonsera program-
verksamhet tydligare. Vi ser att denna annons-
plats har stor betydelse för onsdagsprogrammen 
som numera är välbesökta i stort sett varje vecka. 

Vi fortsätter att arbeta hårt med synligheten i so-
ciala medier och har nu med marginal passerat 
4 000 följare på vår Facebooksida. Facebook är 
den viktigaste kanalen för vår marknadsföring 
och vi kommer under 2019 att stärka vår närvaro 
digitalt eftersom vi för överskådlig tid ser sociala 
medier som de viktigaste kanalerna för museets 
marknadsföring. Nästa steg i utvecklingen är att 
ge verktyg till hela museets personal att i varda-
gen arbeta med sociala medier, i första hand Fa-
cebook och Instagram. Det huvudsakliga syftet är 
att stärka museets varumärke och ge allmänheten 
tillgång till våra berättelser. 

Sommarsäsongen gick dåligt vilket till viss del 
var väderrelaterat och till viss del relaterat till att 
vi hade ett spretigt erbjudande och marknadsfö-
ring till våra potentiella målgrupper. Vi är över-
tygade om att varumärket Kronan behöver stär-
kas och förtydligas över tid för att skapa intresse 
nationellt och internationellt och vi kommer att 
satsa hårt på Kronan framöver för att lyfta som-
marsäsongen.

Marknadsföringen för våra evenemang har i 
stort sett varit framgångsrika. Vi har med små 
medel fått väldigt många gäster till våra evene-
mang. Sen tror vi inte att bara marknadsföring 
är svaret på framgången. Även innehållet måste 
fungera för att locka gästerna. Utan det faller all-
ting platt. 

Sammantaget känner vi oss starkt rustade inför 
2019 med en bra mix av kanaler att synas i. Vi har 
dessutom förnyat och ytterligare förbättrat avta-
let med Gota Media där vi nu arbetar tillsammans 
strategiskt tillsammans för att vässa oss. 

Konferens och event
Omsättningen ökar fortsatt, under 2018 med ca 
10 %. Konferenserna är ett viktigt ekonomiskt till-
skott för museet med omsättning på drygt en halv 
miljon. Vi tror och hoppas att omsättningen kan 
öka 10–15 % till under 2019, särskilt med tanke 
på att vi nu har avtal med alla 12 kommuner och 
kommunbolagen i länet via en upphandling som 
lämnades in under slutet av 2018 och träder i kraft 
i mars 2019.

Sponsring
Sponsringsavtalet med Kalmar energi förnyades 
för 2018 och så har även skett för 2019. För energi-
bolagen i länet kommer vi att titta på att hitta en 
större ”lösning” för 2020 och ta ett samlat grepp 
i hela länet och med det nå högre nivåer. Även 
värdesponsringsavtalet med Gota Media har för-
nyats och fördjupats där vi nu kan sägas ha ingått 
ett strategiskt partnerskap för media, både via 
print och digitalt vilket känns mycket spännande. 
I övrigt har inte mycket nytt hänt och därför be-
höver åtgärder vidtas vilket även påtalades 2017. 

Andreas Juhl, marknadschef och Liselotte Jumme 
chef för bebyggelseenheten förbereder sig inför 
mässan Nytt boende.
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Besöksantal
2018 innebar en minskning av besöksantalet jäm-
fört 2017. Anledningen var perioden maj–augusti 
som var mycket svag jämfört tidigare år. Övrig 
tid gick lika bra eller bättre jämfört tidigare år. Vi 
är djupt missnöjda med detta hack i kurvan och 
måste med det se över vilket innehåll vi erbjuder 
våra gäster under sommarmånaderna samtidigt 
som vi vässar vår marknadsföring. Förklaringar 
finns förstås i den tuffa konkurrensen från bland 
annat Kalmar slott och den extrema värmeböljan, 
men tappet är för stort under perioden för att vi 
ska kunna vara nöjda med vår egen insats. 

In i 2019 har flera åtgärder vidtagits med tydligare 
fokus på ett samlat innehåll vilket gör det enk-
lare att kommunicera sommarsäsongen mot våra 
målgrupper. Satsningar på besöksmålet vardagar 
genomförs med kraft från både marknad och pe-
dagogiska verksamheten vilket ytterligare stärker 
vår attraktionskraft och det kommer att generera 
fler besökare under 2019. Det numera strategiska 
samarbetet med Gota Media kommer att bidra till 
ökad effektivitet i våra kampanjer och ökad lokal 
synlighet. Potential finns alltså att ta sikte mot 
plus 90 000 besökare under 2019 och så småning-
om nå över magiska 100 000 besökare. 

Barnkalas. Kommissarie Blomkvist kallas in för att reda ut Mysteriet med den försvunna skatten.
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Restaurang och kafé Ångkvarnen
Omsättningen fortsatte att öka och nu med be-
tydligt bättre nyckeltal jämfört tidigare år. Det 
innebär att underskottet jämfört 2017 närmast 
halveras, trots en mycket svag period från maj– 
augusti. Anledning var få besökare till museet 
och konkurrensen från uteserveringarna som 
var det självklara alternativet i sommarvärmen. 
Övrig tid på året har i stort sett gått runt vilket 
indikerar att vi är på rätt väg. De viktigaste pro-
blemen är åtgärdade, med bra nyckeltal avseende 
råvarukostnaden i relation till omsättningen. När 
det gäller personalkostnaden så kan den inte vara 
lägre än vad den är för att schemat ska fungera, 
omsättningen måste istället ökas ytterligare för 
att nyckeltalet personalkostnad ska hamna på rätt 
nivå. Vi tror att vi kan nå dit genom att erbjuda 
fler evenemang för våra gäster då kvällsserve-
ringen uppvisar bättre lönsamhet än luncherna. 
Vi behöver även stärka upp fikaförsäljningen som 
relativt sätt luncherna har minskat. Det är synd 
med tanke på den fina kvalitén som serveras. Vi 

Restaurang och Kafé Ångkvarnens konditor Anna Karlsson i annonseringen inför Äppelpajveckan. En åter-
kommande succé för museet.

kommer därför att göra riktade kampanjer och se 
över öppettiderna för att möjliggöra sköna fika-
stunder på museet. 

Butik/reception
Butik/reception utvecklas fortsatt väl med ökad 
omsättning i butiken som nu är nära 1 miljon vil-
ket förstås är mycket glädjande! Arbetsuppgifter-
na för personalen har blivit mer mångfacetterade 
med fler administrativa uppdrag via fakturering 
och evenemangshantering vilket numera är en 
stor arbetsuppgift med tanke på mängden evene-
mang på museet. Personalen är även djupt invol-
verade i museets konferens- och eventverksamhet 
som värdar och organisatörer, från bokning till 
genomförande och slutligen fakturering. Vi ser 
fortsatt potential i fler arbetsuppgifter som ytter-
ligare kan öka vår service internt samt ökat gäst-
fokus. Personalen är ett bra team som komplet-
terar varandra mycket väl och vi ser fram emot 
2019 med tillförsikt.  
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Tryckgruppen
Tryckgruppen arbetar med rapporter, utskrifter 
och utställningar. En nyhet för 2018 var att vi 
börjar få in externa uppdrag, bland annat från 
hembygdsrörelsen vilket innebär nya samar-
betsmöjligheter. Här finns det goda möjligheter 
till merförsäljning i samband med den rapport-
produktion som ofta blir följden av uppdrags-
verksamheten genom att vi fullt ut använder den 
kompetens som museet har avseende formgiv-
ning när vi har uppdrag för kommuner och före-
tag. Ett bra exempel på det är det kulturmiljöpro-
gram som byggnadsvårdarna har genomfört för 
Högsby kommun. Det har inneburit att vi har fått 
uppdrag att formge två böcker, ett arbete som ska 
utföras i februari 2019. I övrigt är tryckgruppen 
en viktig resurs för hela museet med god service 
och pålitlighet som ledord.

Summering och framtid
Som vanligt är arbetsbelastningen och tempot 
högt och resultatet för året är återigen inte vad vi 
hade hoppats ekonomiskt. Däremot har mycket 
positivt hänt organisatoriskt vilket gör oss för-
hoppningsfulla för framtiden med bättre resultat 
ekonomiskt och ett väsentligt bättre besöksantal 
för 2019 och framåt. 

Museets butik!
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Kanslienheten

Sammanfattning
Enheten ansvarar för ekonomi-, personal- och 
styrelseadministration, IT, säkerhetsfrågor, till-
syn och skötsel av fastigheter, tekniska installatio-
ner, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontors-
vaktmästeri, lokalvård och service för museets 
verksamheter. 

Kanslienheten fungerar som verksamhetsstöd 
till övriga enheter på museet. Under året har vi 
utfört en stor variation av tjänster åt enheterna; 
arbete med samlingarna, fastighetsskötsel, vakt-
mästeritjänster, tidsresor, tillverkning av rekvisi-
ta, museitekniskt arbete, lokalvård, ekonomi- och 
HR-stöd m m. 

Enheten har under året haft ett bra samarbete 
med Kalmar konstmuseum genom att kanslien-
heten på uppdrag utför ekonomi- och löneadmi-
nistration.

Under året har flera viktiga insatser gjorts: effek-
tivisering av affärssystemet och löne- och tidrap-
porteringssystem; genomfört internkontroll-
arbete för att säkerställa korrekt administration 
vid prissättning och projektrapportering; uppfölj-
ning har gjorts för brandsäkerhet och krishante-
ring. Återkommande obligatorisk utbildning så-
som HLR har genomförts samt viss utbildning för 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Servicegruppen
Servicegruppen gör betydande insatser för att 
bygga och underhålla utställningar samt tillver-
kar och vårdar rekvisita till tidsresor och Eke-
torps borg. Gruppen utför packning av tidsresor, 

underhåll av lokaler, kontroll av säkerhet och 
möbleringar i kontorsrum och konferensrum. 
Förebyggande underhåll av fordonsparken görs 
med bl a service och däcksbyten. Gruppen hjälper 
samlingarna med praktiska uppgifter och tek-
niskt stöd av utrustning och lokaler. Städperso-
nalen ansvarar för lokalvård av museets publika 
lokaler, magasin, kontor och andra utrymmen. 
Under året har olika insatser gjorts för att under-
lätta och förbättra arbetssituationen.

En del pensionsavgångar har skett under åren 
som ej blivit tillsatta. Under hösten påbörjades 
därför rekrytering av en ny museitekniker.

Personalfunktion
Personalkonsult stöder ledningen i personalrela-
terade frågor men utgör också en resurs för samt-
liga medarbetare. Under året har stort arbete lagts 
på att genomföra rutiner och regler vid införan-
det av Dataskyddsförordningen. 

Kalmar läns museum är anslutet till arbetsgivar-
organisationen Sobona. Det är ny organisation 
efter sammanslagning av KFS och Pacta. Vår per-
sonalkonsult är ledamot i Sobonas HR-råd.

Personalkonsulten har varit samordnare och en 
viktig resurs i utveckling av ledningens strategis-
ka planering och framtagning av verksamhets-
plan på kort och lång sikt. Kompetensförsörjning 
är en nyckelfunktion av strategisk betydelse.

Personalfunktionen har under året medverkat i 
flera rekryteringar inom Kalmar läns museum 
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samt varit konsult åt Kalmar konstmuseum vid 
rekrytering av ny museichef. För att underlätta 
rekryteringsprocessen har digitalt ansöknings-
system implementerats.

Under hösten genomfördes rekrytering av ny lö-
neadministratör till kanslienheten.

Ekonomiredovisning
Budget och redovisning har utförts i enlighet med 
god redovisningssed. Användning av affärs- och 
personalsystemet utvecklas för effektivare och 
säkrare hantering av ekonomisk information och 
personalhandläggning. Utvecklingen går mot 
ökad digitalisering dels i interna processer men 
även kundgränssnitt som t ex med fler betalnings-
kanaler. Intern kontroll utförs för att säkerställa 
att rutiner fungerar.

På uppdrag sköter enheten ekonomiadministra-
tion för Jenny Nyström och Curt Stoopendaals 
stiftelse och för Stiftelsen Wimmerströmska går-
den samt åt Kalmar konstmuseum. 

IT
Under året slutade vår IT-samordnare och ny 
person anställdes efter en kortare vakans. Drift 
av museets nätverk, e-post och säkerhetssystem 
sköts av egen IT-samordnare samt av en under-
leverantör. Museet förnyar teknisk utrustning 
enligt plan för att ha effektiva verktyg till verk-
samheterna. 

Museitekniker i arbete.
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Eketorps borg

Utöver de två ordinarie borgcheferna extraan-
ställdes 6 museilärare och 5 butikspersonal samt 
vaktmästare till säsongen. En stor del av perso-
nalstyrkan har under 2018 bestått av återkom-
mande personal. Personalen i både borg och butik 
har med ett stort engagemang bidragit till att ge 
Eketorps besökare en god service och ett trevligt 
bemötande. 

Evenemang 
Evenemangskalendern spreds ut så att det låg ett 
evenemang under varje vecka under högsäsong-
en för att locka besökare till borgen. ”Hövding 
Fråråds Kämpalek” inledde högsäsongen. Besö-
karna fick möta Hövding Fråråd, som berättade 
om livet i sin borg och som utmanade i bågskytte, 
hästskokastning, svärdsprov, rövkrok, dragkamp 
och mycket mer

Våra återkommande evenemang under juli är 
”Gudar, guldgubbar och järnålderliv” (järn-
åldersdagarna) och Strid på Eketorp. Under 

järnåldersdagarna genomförde personalen en 
dramatiserad gudasaga på plats i borgen. Under 
Strid på Eketorp lockades besökare till borgen för 
att ta del av stridsuppvisningar och för att själva 
medverka i medeltida stridsövningar.

I samarbete med andra enheter på länsmuseet 
genomfördes Borgsafari på ön. I borgsafarin in-
gick en introduktion till Ölands arkeologi och 
järnålder och bussen stannade vid Sandby borg, 
Ismanstorps borg samt Eketorps borg. Evene-
manget genomfördes vid tre tillfällen under vår 
och försommar och deltagarna i de tre välfyllda 
bussarna fick en guidad visning på Eketorps borg, 
där man även passade på att äta lunch innan man 
åkte vidare till Sandby.

Säsongen avslutades med Ölands Skördefest i slu-
tet av september. Borgens skördenatt lockade 1 379 
besökare till Eketorp. Under kvällen kunde besö-
karna ta del av uppträdanden med gycklargrup-
pen Trix, berättarhus, bågskytte och matservering 

Evenemanget Strid på Eketorp drog besökare i alla åldrar till borgen.
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En av borgens yngre besökare får en ny järnåldersfrisyr.

Statens Fastighetsverk
Eketorps borg ägs och förvaltas av Statens Fas-
tighetsverk (SFV). Under hösten 2018 har flera 
av medeltidshusen i borgen fått nya vasstak och 
lagningar av museitaket har genomförts. Under 
hösten har SFV, i samarbete med länsmuseet 
och Mörbylånga kommun, tagit fram en utveck-
lingsplan för Eketorps borg. Utvecklingsplanen 
syftar till att tillvarata borgens potential och ska-

i medeltidsköket. Alternativa IT-lösningar gjorde 
att både kassor och kortterminaler fungerade un-
der hela kvällen trots det höga besökstrycket på ön 
under skördefesten, vilket hade en positiv effekt på 
kvällens intäkter. 

Skolverksamhet
Under perioden maj till mitten av juni tar Eketorp 
emot skolklasser för tidsresor och guidningar. To-
talt har ca 800 personer, främst barn och unga, 
deltagit i tidsresor till järnålder och medeltid. För 
8:e året i rad deltog alla Mörbylånga kommuns 
femteklassare i den medeltida tidsresan på Borg-
holms Slott, totalt 204 personer. 

Under säsongen genomfördes en rad ”Nu och 
Då” – ett pedagogiskt program i vilket eleverna 
får träffa människor som en gång levde i borgen 
som berättar om sina liv och vardagen i borgen. 
Genom dessa nedslag i vardagslivet jämförs nu 
och då och barnen får reflektera över vad man åt 
till frukost förr i tiden, om barnen kunde läsa och 
skriva, vilka leksaker barnen hade osv. 

En av borgens populära linderödsgrisar bökar efter 
något gott.
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Under hösten fick borgens medeltidshus nya vasstak.

pa hållbara och långsiktiga förutsättningar för 
en attraktiv och konkurrenskraftig publik verk-
samhet. 

Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun har under 2018 bidragit 
med finansiellt stöd för att Eketorp ska kunna 
förlänga sin besökssäsong med 2 veckor i augusti. 
Stödet från Mörbylånga kommun har även möj-
liggjort Eketorps deltagande i Världsarvsveckan 
och Ljus på Kultur. Även Mörbylånga kommun 
har varit delaktiga i att ta fram utvecklingsplanen 
för Eketorps borg under 2018.

Butiken 2018
Trots minskade besökssiffror på grund av det 
varma vädret under sommaren så gick butiks-
försäljningen bra. Försäljning av glass och andra 
kioskvaror ökade markant under de varmaste 
sommarveckorna. Under 2018 har arbetet med 
att minska lagret på äldre och mer svårsålda varor 
fortsatt och ytterligare tid har lagts på att rensa 
inventeringslistor från gamla artiklar.

Kommentar: 
Den varma sommaren gjorde att totalt eldnings-
förbud rådde på hela Öland. Borgens eldverksam-
heter fick stängas ner och ersättas av nya aktivite-
ter mitt under högsäsong. Det varma vädret slog 
även hårt mot besöksantalet, som minskade från 
31 449 besökare 2017 till 27 506 besökare under 
2018. Ökade marknadsföringsinsatser under 2018 
bidrog till att bromsa de fallande besökssiffrorna 
under sommaren. Säsongens minskade besöks-
siffror innebar ett stort ekonomiskt underskott 
som kräver åtgärder. Under perioden dec-febr-19 
fördes samtal mellan länsmuseet, fastighetsverket 
och Mörbylånga kommun kring utvecklingspla-
nen, riskhantering och finansiering. Tyvärr nåd-
des ingen uppgörelse och länsmuseet har med-
delat att vi inte genomför någon sommarsäsong 
2019. I skrivande stund är det oklart vad som 
händer istället. 
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Stiftelsen  
Wimmerströmska gården

Wimmerströmska Gården - Galleriet
Utställningsprogram 2018  
17 mars–1 april  
Västervikskonstnärer (Västerviks Konstförening)  
5 maj–20 maj  
Anders Palmér Stockholm  (Västerviks Konst förening)  
27 maj–1 juni  
Lilla Salongen (Galleri Cupé)  
30 juni–15 juli  
Sommarsalong (Västerviks Konstförening)  
22 juli–29 juli  
Eva Norström Västervik  
1 sept–16 sept  
Lars Rylander (Västerviks Konstförening)  
1 nov–11 nov  
Västerviksungdomar (Stephen Conroy)  
(Västerviks Konstförening)  
1 dec–9 dec  
Tjustbygdens Konstgrupp / Ann-Katrin Stalebrandt  
 

Kalmar läns museum driver sedan år 2000 mu-
seiverksamhet i stiftelseform i den Wimmer-
strömska gården i centrala Västervik. Gården 
testamenterades till länsmuseet 1991 av den siste 
privata ägaren Stina Wimmerström. Gården be-
står av den Wimmerströmska bostadsvåningen, 
ett gårdshus och butiks-, och kontorslokaler och 
den stensatta gården. Styrelsen består av fem or-
dinarie ledamöter – Örjan Molander (ordf), Ulla 
Svärdson (vice ordf), Ulf Jonsson, Tobias Ahlstedt 
och Maria Wimmerström samt fem suppleanter – 
Kerstin Nord, Lennart Arfwidsson, Mats Halling, 
Jonas Törngård och Malin Wimmerström. 

Stiftelsens f d fastighet, kv. Adam 6, Västervik, 
såldes till Länsförsäkringar Kalmar län den 1 juli 
2010. Fortsättningsvis är stiftelsen hyresgäst och 
hyr våningen långsiktigt samt gårdshus och gård 
under sommaren. Styrelsen beslutade att Kerstin 
Nord fungerar som arbetande ledamot med tim-
anställning på samma sätt som Rose-Marie.

Sommarinvigningen ställdes tyvärr in i år men 
våningen hölls öppen 27/6–10/8, tre dagar i veck-
an – onsdag till fredag kl 13–16. Under resten av 
året visades våningen för förbeställda grupper. 
Antalet besökare i våningen är begränsat men 
den upplevda kvalitén hög och stiftelsen gläds åt 
ett stabilt intresse för verksamheten. Särskilda ak-
tiviteter och guidningar hölls under andra delar 
av året.  

Samarbetet med Västerviks konstförening har 
fortsatt och har hyrt in sig och visat sina ut-
ställningar i Wimmerströmska galleriet. Utöver 
konstföreningens utställningar har även utställ-
ningar visats i stiftelsens regi och i samarbete med 
Västerviks konstgrupp.

Gården fungerade för sjätte året som Visfestiva-
lens barnscen med aktiviteter under två dagar. 
Gårdsmiljön är centralt belägen, upplevs lagom 
stor och är väl avgränsad med en trevlig atmosfär. 
Arrangemanget med barnboksscen blev särskilt 
uppskattat.  

Textilsamlingarnas klänningar och pälsar har 
ordnats med ny förvaring och bättre uppordning. 
Under sommaren visades en mindre utställning 
om Wimmerströmska gården på Västerviks bib-
liotek. 

Väsentliga händelser 
under och efter räkenskapsåret
I april 2019 tog styrelsen beslut om att betrak-
ta placeringarna i Kammarkollegiet GIVA, som 
långfristiga placeringar. De kortfristiga placering-
arna har därför klassificerats om till långfristiga.
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Årsredovisning  
Stiftelsen Kalmar läns museum 

832400-4087

ÅRSREDOVISNING
Stiftelsen Kalmar läns museum avger följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01–
2018-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Kalmar läns museum med organisa-
tionsnummer 832400–4087 har säte i Kalmar. 
Stiftelsens syfte och ändamål är enligt stadgarna:

”Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftel-
sens samlingar, byggnader och markområden och 
att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga 
för allmänheten. Stiftelsen skall inom Kalmar 
län bedriva och främja kulturminnesvård och 
museal verksamhet liksom annan därmed fören-
lig verksamhet ävensom att vara huvudman för 
landsantikvarien i länet. Stiftelsen skall inte ha 
till syfte att inbringa vinst.

De museiföremål och arkivalier som tillförs stif-
telsen skall vårdas och bevaras på betryggande 
sätt till kommande tider. Samlingarna skall för-
varas i av riksantikvarieämbetet godkända loka-
ler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får 
icke utan riksantikvarieämbetets medgivande 
avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får icke 
pantförskrivas.”

Ledamöter i stiftelsen utses av Landstinget i Kal-
mar län/Region Kalmar län, Kalmar kommun 
samt Kalmar läns hembygdsförbund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ansökan till KK-stiftelsen kring en gemensam 
forskarskola i arkeologi, GRASCA, beviljades och 

forskarskolan startades hösten 2015. Länsmuseets 
del i forskarskolan har haft problem att klara det 
ekonomiska resultatet och ett flertal överlägg-
ningar har skett med berörda parter. Under 2018 
har två av fyra doktorander klarat sina licen tiat-
examina. Åtgärder har vidtagits för att sänka 
kostnaderna och öka intäkterna. 

Länsmuseet har under 2018 beviljats permutation 
för att ändra antalet ledamöter men ansökan om 
ändrad ändamålsparagraf men den nya lydelsen 
”…i huvudsak Kalmar län…”avslogs. Stiftelsen 
överklagade beslutet till förvaltningsrätten i mars 
2018 som senare under året avslog densamma. I 
januari 2019 överklagades förvaltningsrättens be-
slut till kammarrätten. I avvaktan på svar bedrivs 
verksamheten fortsatt till starkt övervägande del 
i Kalmar län. 

En utvecklingsplan för Eketorps borg har tagits 
fram gemensamt av de tre parterna Statens Fas-
tighetsverk, Mörbylånga kommun och länsmuse-
et. Vid länsmuseets styrelsemöte den 11 decem-
ber godkändes den 5-åriga planen med villkor att 
kommunen skulle dela lika på risken för ekono-
miska underskott under perioden. Förhandlingar 
och diskussioner följde som dessvärre ledde till 
att länsmuseet i februari meddelade att man inte 
kommer att genomföra sommarsäsongen 2019 vid 
Eketorps borg. Strax efter meddelade kommunen 
att de avser att ta över och driva verksamheten. 

Främjande av stiftelsens ändamål
Genom kultursamverkansmodellen har länsmu-
seet skriftlig överenskommelse med Landstinget 
i Kalmar län angående länsmuseets regionala och 
statliga anslag.
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Stiftelsen Kalmar läns museum har under 2018 
bedrivit omfattande verksamhet i hela Kalmar 
län, samt i viss mån nationellt och internationellt. 
Stiftelsen har förvaltat samlingar, byggnader med 
mera och i tillbörlig omfattning hållit dem till-
gängliga för allmänheten. Samtliga verksamheter 
främjar kulturminnesvård ur olika perspektiv. 
Vård och bevarande av museiföremål och arkiva-
lier görs inom de ramar resurserna tillåter. 

Länsmuseet har bedrivit en omfattande regional 
verksamhet i länets samtliga kommuner. Bygg-
nadsvården har samverkat med länsstyrelsen och 
kommuner kring bl a nya Kulturmiljöprogram i 
flera kommuner. Den pedagogiska verksamheten 
har utvecklat de pedagogiska programmens inne-
håll och kvalitet och samarbetat med ett stort 
antal skolklasser genom skiftande program och 
tidsresor samt bedrivit verksamhet inom inte-
grationsområdet som en resurs för kommuner 
och andra externa aktörer. Länets kommuna-
la förvaltningar, organisationer och företag har 
varit målgrupp för bl a den arkeologiska och be-
byggelseantikvariska verksamheten samt de oli-
ka pedagogiska program och utbildningar som 
länsmuseet utvecklar och erbjuder. Samarbetet 
med hembygdsförbundet har väsentligen stärkts 
under året och bl a genomfördes Bötterumsmäs-
san än en gång.

Kalmar läns museum har bedrivit verksamheten 
vid Eketorps fornborg sedan 2002. Under 2018 

påverkade den mycket varma sommaren besöks-
siffrorna kraftigt negativt med ett större ekono-
miskt underskott som följd. 

Uppdragsverksamheten möjliggör att vi kan 
erbjuda stor bredd och spets i länsmuseets kul-
turarvskompetenser. Inom såväl arkeologi som 
byggnadsvård har Kalmar läns museum de mest 
omfattande och kompetensrika länsmuseala 
verk  samheterna i nationell jämförelse. Konserve-
ringsverksamheten olika delar har integrerats allt 
mer under 2018 och inventering av kyrkliga me-
tallföremål har fortsatt liksom projektet Kronan 
Framtid som har startats upp. Den arkeologiska 
verksamheten har drivit viktiga utvecklingspro-
jekt kring dels Sandby borg och dels dokumen-
tationssystemet IDA med tillhörande digital ut-
vecklingsverksamhet. I slutet av året genomfördes 
en större undersökning av vrakfynd i samband 
med bygget av nya Linnéuniversitetet,

Länsmuseets totala verksamhet har 2018 lockat 
145 073 besökare och deltagare vilket är en minsk-
ning med 6 871 personer jämfört föregående år. 
De viktigaste orsakerna är en något mindre volym 
verksamhet i länet och internationellt samt en då-
lig besökssommarbåde i Kalmar och på Eketorps 
borg. 

För ytterligare upplysningar om utveckling och 
främjande av stiftelsens ändamål och verksamhet 
under år 2018 hänvisas till verksamhetsberättelsen. 

RESULTAT och STÄLLNING – rättvisande översikt över utvecklingen 

(tkr) År 2018 År 2017 År 2016 År 2015
Intäkter 66 692 65 424 67 068 65 236
Personalkostnader 43 664 43 134 44 380 40 980
Verksamhetsresultat -363 -249 -1 605 2 944
Medeltal anställda 82 85 83 79
Eget kapital 3 872 4 351 483 1 453
Balanserat resultat -1 810 -1 539 -569 -3 544

Likviditet 101% 101% 98% 110%
 
Personalkostnader är lönekostnader och andra ersättningar till personal plus övriga personalkostnader

Likviditet är beräknat som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital  Noter 2018-12-31 2017-12-31 
 

Ändamålsbestämda medel  4 023 4139  

Bundet eget kapital  2 022 2 022  

Fritt eget kapital  -2 173 -1 810  

Summa eget kapital   3 872 4 351 
 

Avsättningar    
 

Övriga avsättningar 11 57 66  

Summa avsättningar   57 66 
 

Kortfristiga skulder    
 

Checkräkningskredit 10 1 003 1 900  

Leverantörsskulder  3 976 3 960  

Övriga skulder  2 799 2 325  

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 12 1 812 2 148 

 

Summa skulder   9 590 10 333 
 

    
 

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder    13 519 14 750 

 

    
 

Ställda panter  Inga Inga  

Ansvarsförbindelser  Inga Inga  
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RESULTATRÄKNING (tkr)   

Verksamhetens intäkter Noter 2018 2017 
Gåvor 3 156 150 
Bidrag 4 33 193 33 366 
Nettoomsättning 5 33 343 31 908 

Summa verksamhetsintäkter   66 692 65 424 

Verksamhetens kostnader     
Övriga externa kostnader 6 -22 624 -21 712 
Personalkostnader 7 -43 664 -43 134 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar  -742 -827 

Summa verksamhetskostnader   -67 030 -65 673 
    

Verksamhetsresultat   -338 -249 

Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter  -25 -22 
Resultat efter finansiella poster  -363 -271 

    

Årets resultat   -363 -271 
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BALANSRÄKNING    
 

TILLGÅNGAR Noter 2018-12-31 2017-12-31 
 

Anläggningstillgångar    
 

Materiella anläggningstillgångar    
 

Inventarier, verktyg och installationer 8 3 726 4 337  

Summa materiella anläggningstillgångar  3 726 4 337  

Finansiella anläggningstillgångar    
 

Långfristiga värdepappersinnehav 9 106 3  

Summa finansiella anläggningstillgångar  106 3  

Summa anläggningstillgångar   3 832 4 340 
 

Omsättningstillgångar    
 

Varulager  702 565  

Kortfristiga fordringar    
 

Kundfordringar  6 092 7 005  

Övriga fordringar  365 415  

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  1 977 2 065 

 

Summa kortfristiga fordringar  8 434 9 485  

Kassa och bank 10 551 360  

Summa omsättningstillgångar   9 687 10 410 
 

    
 

Summa tillgångar   13 519 14 750 
 

 

  

Eget kapitalrapport 

Bundet 
eget 

kapital Fritt eget kapital   

 
Stiftelse- 
kapital 

Fritt eget 
kapital 

Ändamåls- 
bestämda 

medel 
Summa fritt 
eget kapital Summa 

Ingående balans 2017-01-01 2 022 -1 539   -1 539 483 
Årets resultat   -271   -271 -271 
Utgående balans 2017-12-31 2 022 -1 810 4 139 2 329 4 351 

           
           

Ingående balans 2018-01-01 2 022 -1 810 4 139 2 329 4 351 
Årets resultat   -363 0 -363 -363 
Tillförande av ändamålsbestämda medel     103 103 103 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel     -219 -219 -219 
Utgående balans 2018-12-31 2 022 -2 173 4 023 1 850 3 872 

      
Tillförande av ändamålsbestämda medel avser Liss-Erik Björkmans fond.    
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel avser Kronanprojektet.    

 



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2018 • Kalmar läns museum

64

Materiella anläggningstillgångar
I stiftelsen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika defini-
tioner i K3.

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som 
innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång även omfattar fysisk tillgång 
som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då de 
används för stiftelsens ideella ändamål.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller kra-
ven att definieras som materiella anläggningstillgångar. Enligt K3 ska omklassificering 
inte göras.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån 
väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar [och nedskrivningar]. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag som avser förvärv av materiell 
anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i 
förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter 
utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvaran-
de del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs 
till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgång-
ens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell an-
läggningstillgång redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga 
verksamhetskostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före-
kommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Bilar     5 år
Datautrustning (IT-investeringar – ej persondatorer)  3 år
Övriga inventarier (fordon och andra inventarier)   5 år
Byggnadsinventarier (fast monterade)                                   10–15 år
Förklaring: byggnadsinventarier normalt 10 år, men 15 år för magasinsinredning

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär 
att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, 
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

ÅRL och K3 ger även möjlighet att redovisa finansiella instrument till verkligt värde.

Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3).  

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhål-
lits eller kommer att erhållas. 
 

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde 
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att stiftelsen uppfyllt eller kommer att upp-
fylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten 
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. 
 
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad 
beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser 
att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga 
gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.  

I de fall stiftelsen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde 
med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhåll-
na bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Offentliga bidrag redovisas som bidrag.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen 
fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Leasing
Stiftelsens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften 
(inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.  

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kost-
nadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en 
kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser 
årets skattepliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats. 

Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller 
kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

I den mån stiftelsen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverk-
samheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den 
har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansie-
ringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas 
från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Stiftelsen Kalmar läns museum
832400-4087

1  
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Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med för-
fallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som 
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 
månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas 
som ränteintäkt i resultaträkningen.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inled-
ningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten 
kortfristiga placeringar ingår aktier som innehas för att placera likviditetsöverskott 
på kort sikt.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskost-
nader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskriv-
ningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträknings-
posten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda 
finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade 
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Avsättningar 
En avsättning redovisas när stiftelsen har förpliktelser som är hänförliga till räken-
skapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika 
till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. 
Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att 
behöva erläggas.

 Män 35 36 

 Medeltal anställda  82 85 
    

8 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31 
 Ackumulerade anskaffningsvärden   

 Vid årets början 20 139 20 540 

 Årets inköp 131 197 
 Utrangerat 0 -598 

 Vid årets slut 20 270 20 139 
 Ackumulerade avskrivningar   
 Vid årets början -15 802 -15 532 
 Direktavskrivning mot bidrag 0 0 
 Årets avskrivningar -742 -827 

 Utrangerat 0 557 

 Vid årets slut -16 544 -15 802 

 Utgående restvärde 3 726 4 337 

9 Finansiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 

 Aktier i NCK AB bildat av Jamtli under 2012   
 Anskaffningsvärde 3 3 

 Bokfört värde 3 3 
 Marknadsvärde 0 0 
    

10 Kassa och bank   
 Museet har en beviljad checkkredit på 6 Mkr som var utnyttjad med 1003 tkr vid årsskiftet 

    
11 Övriga avsättningar   

 Hilmer Jeanssons donationsmedel 57 66 
 Summa 57 66 
    

12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 Upplupna löner 206 106 

 Semesterlöneskuld 1 302 1 419 
 Övriga upplupna kostnader 304 623 

 Summa 1 812 2 148 

13 Händelser efter balansdagen   

 

En utvecklingsplan för Eketorps borg har tagits fram gemensamt av de tre parterna Statens 
Fastighetsverk, Mörbylånga kommun och länsmuseet. Vid länsmuseets styrelsemöte den 11 
december godkändes den 5-åriga planen med villkor att kommunen skulle dela lika på risken för 
ekonomiska underskott under perioden. Förhandlingar och diskussioner följde som dessvärre 
ledde till att länsmuseet i februari 2019 meddelade att man inte kommer att genomföra 
sommarsäsongen 2019 vid Eketorps borg.  

 

 RAÄ  projektledarlön 488 536 
 Kalmar stads hembygdsförening 0 48 
 Kampradstiftelsen, pedagogisk verksamhet 130 275 
 Kalmar kommun, pedagogisk verksamhet 0 0 

 Mörbylånga kommun 150 150 
 LNU/KK-stiftelsen, Grasca 564 693 
 Birgit & Gad Rausing, Stipendium 0 90 
 Ax-Sons Johnssons stiftelse, Sandby borg 0 180 

 Prins Carl Gustaf stiftelse 60 0 
 Riksbankens jubileumsfond, Sandby borg 1 563 2 333 
 Bidrag från allmänheten till utgrävning Sandby borg 7 16 
 Övriga bidrag 22 11 

 Summa 33 193 33 366 
    

5 Nettoomsättning 2018 2017 
 Försäljning entréer, varor mm 11 261 10 366 

 Arkeologiska uppdrag 7 858 5 853 
 Antikvariska bebyggelseuppdrag 5 318 6 632 
 Uppdrag i pedagogiska verksamheten 3 876 4 092 

 
Uppdrag i marinarkeologi, trä-,metall-och 
textilkonservering 3 458 2 969 

 Övriga uppdrag och tjänster 1 572 1 996 

 Summa 33 343 31 908 

    

6 Övriga externa kostnader   
 Varor till försäljning 1 950 2 504 

 Inköp av föremål 0 8 
 Tjänster 1 554 2 673 

 Lokalkostnader (hyror, el, renhållning, underhåll) 9 007 8 313 
 Hyra och underhåll av anläggningar 521 925 

 Förbrukningsinventarier 1 484 883 
 Resor och transporter 1 572 1 449 
 Försäljningskostnader 1 262 879 

 Försäkrings- och riskkostnader 376 351 

 Administrationskostnader och övr externa tjänster 3 028 2 402 
 Övriga kostnader 1 868 1 325 

 Summa 22 622 21 712 
    

7 Anställda   
 Medeltal anställda, exklusive timanställda   

 Kvinnor 47 49 
 Stiftelsen Kalmar läns museum   

 832400-4087     

 
Noter  

  
2 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen  

 

Enligt beslut i landstingsfullmäktige i Landstinget Kalmar län och kommunfullmäktige i Kalmar 
kommun år 2014 förbinder sig landstinget och kommunen att se till att Kalmar läns museums 
tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder enligt 7 kap 1 § stiftelselagen. 

3 Gåvor 2018 2017 
 Kronanprojektet sponsorer  31 50 
 Pedagogiska enheten, sponsorer 100 100 
 Arkeologienheten, sponsorer 25 0 

 Summa 156 150 
6    
4 Bidrag   

 Regionen i Kalmar Län; Basverksamhet 10 568 10 213 
 Statsbidrag; Basverksamhet 6 482 6 383 

 

Kalmar Kommun; Hyror, elkostnader samt driftskostnader 
för museets utställnings-, administrations- och 
magasinslokaler  8 459 8 011 

 Lönebidrag och anställningsstöd 2 950 3 036 
6 Periodiserade projektmedel -597 -970 

 Länsstyrelsen/RAÄ till byggnadsvårdsprojekt mm 311 170 

 Länsstyrelsen/RAÄ till arkeologiärenden, rapporter mm 95 500 

 Länsstyrelsen/RAÄ till pedagogiska enheten 0 6 

 Kalmar Eldaren AB, Kronan framtid 200 0 

 Kalmar kommun, Kronan framtid 100 0 

 Statens Maritima museer, Kronan framtid 100 0 

 SÅMAB Förvaltnings AB, Kronan framtid 100 0 

 Länsstyrelsen, Kronan framtid 0 100 

 Kronanundersökningen, ändamålsbestämda medel 219 0 

 Regionförbundet, Tillämpat kulturarv 0 112 
 Regionen i Kalmar län 57 63 

 Folkets konsthall/Postkodlotteriet 0 399 
 Statens kulturråd 0 631 
 Arbetets museum 0 40 
 Malmö museer 40 40 
 Vitterhetsakademin 0 0 
 Bridging Ages (Statens kulturråd) 300 300 
 Kungliga vitterhetsakademien 13 0 
 Trossamfundet Svenska kyrkan 235 0 
 Styrelsen for institutioner og uddannelsesstotte 577 0 
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1871 publicerades Viktors Rydbergs berättelse om Lille Viggs äfventyr på julafton i Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidnings julnummer. Jenny Nyström, som då bodde i Göteborg och var 
sjutton år gammal, såg den och gjorde åtta illustrationer, som på något sätt hamnade hos 
chefredaktören på tidningen, S. A. Hedlund. Han lät Viktor Rydberg få se dem. Båda tyckte 
om bilderna. 1878 trycktes sagan på Torsten Hedlunds förlag.
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Årsredovisning  
Jenny Nyström och  
Curt Stoopendaals Stiftelse

1984 bildades Jenny Nyström och Curt Stoopen-
daals stiftelse i enlighet med ett testamente från 
1967 efter Greta Stoopendaal, sonhustru till Jen-
ny Nyström. Kvarlåtenskapen bestod bl a fastig-
heten Tjockö 1:8 i Stockholms län med inventa-
rier. Fastigheten såldes och utgjorde grundplåten 
till Stiftelsens verksamhet. År 1992 öppnades den 
första permanenta på länsmuseet som har följts av 
flera andra.

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig 
forskning om Jenny Nyströms och Curt Stoopen-
daals liv och konstnärliga verksamhet, förvalta 
stiftelsens samlingar och ha en permanent ut-
ställning till minne av Jenny Nyström och Curt 
Stoopendaal på museet.

Styrelse och tjänsteman
Stiftelsens styrelse är densamma som för Stiftel-
sen Kalmar läns museum. Fil. dr. Barbro Johns-
son är ansvarig tjänsteman med uppdrag att 
handlägga förfrågningar och ärenden rörande de 
båda konstnärerna samt att svara för innehållet i 
basutställningen om Jenny Nyström tillsammans 
med den pedagogiska enheten.

Avtal
Under året har samtal pågått med Hedlund-grup-
pen (Eliassons förlag) om delat ägandeskap till 
Jenny Nyströms motiv.

Jenny Nyströmsamlingarna
Majoriteten av den samling med kort och illustra-
tioner i tidningar och böcker av Jenny Nyström 
och Curt Stoopendaal som finns i stiftelsens ägo 
är skannade och sökbara via länsmuseets hemsi-
da under rubriken Jenny Nyströms motiv. Digita-
liseringen innebär att det interna sökandet bland 
det fysiska materialet minskar och tillgänglighe-
ten för potentiella kunder som själva kan gå in 
och hitta de illustrationer de önskar ökar. 

De böcker och tidskrifter med illustrationer av 
Jenny Nyström som Stiftelsen förfogar över är in-
lagda i bokkatalogen och sökbara där. 

Under slutet av 2016 uppdagades det att Hedlund-
gruppen, utan att informera JN-stiftelsen och 
under pågående avtalstid, har varumärkesskyd-
dat Jenny Nyströms namnteckning. Museet har 
anlitat advokat och museichefen har haft löpande 
kontakt både med advokat och Hedlundgruppens 
VD för att komma fram till en överenskommelse 
om delat ägandeskap. Diskussionerna med Hed-
lundgruppen har fortsatt under året. 

En akvarell med påskmotiv av Jenny Nyström 
köptes in i Stockholm via auktion på nätet. I mars 
ställdes akvarellen ut i monter i Jenny Nyström 
utställningen. 
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Utställningar
På länsmuseet finns en permanent utställning 
om Jenny Nyström som visar hennes födelse och 
uppväxt i Kalmar, studierna vid Konstakademien 
i Stockholm, stipendiet till Paris, giftermålet med 
Daniel Stoopendaal och livet som ensamförsörja-
re. Utställningen väcker intresse hos allmänhet-
en. Positiva besökare hör ofta av sig och vill veta 
mer om Jenny Nyström och var det går att få tag 
på konst av henne.

Den 25 oktober var det vernissage på Sven-Har-
rys i Stockholm för en ny utställning om Jenny 
Nyström. Den öppnade för allmänheten den 26 
oktober. I utställningen finns verk av Jenny Ny-
ström som är privatägda (och som tidigare inte 
har visats). Utställningen har fått stor medial be-
vakning i pressen.

Jenny Nyströms självporträtt har konserverats i 
Landskrona hos konservator Karin Hermerén. 
Den 13 juni, på Jennys födelsedag, var det press-
visning av den nykonserverade tavlan.

I september hämtades den samling av böcker, 
kort och tidskrifter med illustrationer av Jenny 
Nyström som Stig Lindholm, Stockholm, har 
samlat sedan 1970-talet. Han har skänkt sin sam-
ling i gåva till Jenny Nyströms och Curt Stoo-
pendaals stiftelse. Bok- och tidskriftsamlingen 
är uppackad och sorterad. Tidskrifterna har fått 
nya omslag och arkivkartonger. Särskilda arkiv-
kartonger har köpts in från Museitjänst för förva-
ring av folianterna. I varje arkivkartong finns en 
innehållsförteckning. Under slutet av året påbör-
jades katalogiseringen av tidskriftsamlingen, där 
tidskrifterna även lades in digitalt i bokkatalogen. 
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”Gumma läser bibeln”, oljemålning av Jenny Ny-
ström, som lånats in från privatperson till JN-ut-
ställningen på våningsplan 4 visades tillfälligt på 
utställningen på Sven-Harrys.

Under hösten gjordes ändringar i Jenny Ny-
ström-utställningen på våningsplan 4, då caféet 
behöver fler sittplatser. De målningar på barnpor-
trätt som har hängt på väggen mot caféet flyttats 
in till huvudutställningen. Montrar vars innehåll 
handlade om Jenny Nyströms liv i Kalmar har 
tömts, en vägg har satts över, och barnmotiven 
har hängts på denna vägg till vänster, när man 
kommer in i den permanenta utställningen. Nya 
vepor har skrivits. 

Restaurang Ångkvarnen använder Jenny Ny-
ström som varumärke och erbjuder jullunch i 
hennes anda. På väggarna i caféet hängs JN motiv 
upp med anknytning till jul- och nyår.

Mediabevakning
Den 23 mars var det pressvisning på museet med 
anledning av den nyinköpta akvarellen med påsk-
motiv av Jenny Nyström.

Till utställningen om Jenny Nyström på Sven- 
Harrys, som öppnade den 26 oktober, fanns en ny 
utställningskatalog om Jenny Nyström, som har 
tagits fram av Elsebeth Welander-Berggren. Den 
har namnet Jenny Nyström: illustratör och pion-
jär och ges ut av Votums förlag. Undertecknad 
har skrivit en av artiklarna i boken. Utställningen 
pågår till den 17 februari 2019. Inför öppnandet 
av utställning har Sven-Harrys annonserat flera 
gånger i tidskriften Antik & auktion.

Den 1 november var det släpp av julfrimärken 
med motiv av Jenny Nyström. Museet fick då låna 
in en förstadagsstämpel från PostNord, som inne-
bar att vi kunde sälja julfrimärken med illustra-
tioner av Jenny Nyström. Vi hade även själva tagit 
fram julkort utifrån skannade motiv i samlingar 
av Jenny Nyström, som såldes i butiken, samti-
digt som det gick att få julkorten stämplade med 
förstadagsstämpeln. I boken Svenska frimärken 

berättar 2018, som utges av PostNord finns en ar-
tikel om Jenny Nyström som undertecknad har 
ställt samman. 

Den 29 december hade undertecknad visning för 
två danska journalister i Jenny Nyström-utställ-
ningen. De skriver för danska veckotidningar 
med en upplaga på en halvmiljon. 

Månadens föremål i december var ”Lille Viggs äf-
ventyr på julafton”. Boken ingår i Stig Lindholms 
samling, vilket uppmärksammades av Östra 
Småland med en artikel i tidningen.

Allmänt
Flera personer har hört av sig under året rörande 
värdering av konst av JN som de har privat. Dessa 
ärenden har hänvisats till de större auktionsfir-
morna i Stockholm som är vana vid att hantera 
Jenny Nyströms konst. 

Många förfrågningar har också inkommit röran-
de de porslinsfigurer som Nils Holgerssongården 
i Skåne lät ta fram med tillstånd från JN-stiftel-
sen. Stiftelsen köpte in lagret när företaget gick i 
konkurs. Tomtarna är slutsålda, men efterfrågan 
är fortfarande stor.

Anita Dahlberg från Kvinnohistoriskt museum i 
Stockholm besökte oss i Kalmar, med anledning 
av de vandringsbroschyrer om Jenny Nyström 
och Krusenstiernornas Kalmar som underteck-
nad ställt samman. De har lagts ut på Kommu-
nens hemsida. Anita Dahlberg, har gjort liknande 
i Stockholm, där Jenny Nyström fanns med bland 
kända personligheter. 

Samarbete har diskuterats med Orrefors rörande 
Jenny Nyström-utställningen och framtagande av 
nya souvenirer med motiv av Jenny Nyström till 
museets butik.

Barbro Johnsson
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I julsången ”Nu är det jul igen” finns strofen julen varar väl till påska … Det är möjligt att Jenny Nyström hade 
sången i sina tankar när hon lät tomtar rulla ägg på detta motiv. Äggrullning har varit en populär sedvänja till 
påsk  på sina håll här i landet.  
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Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse
 
832401-7048

ÅRSREDOVISNING
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 
2018-01-01–2018-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 
med organisationsnummer 832401–7048 har säte 
i Kalmar. Stiftelsens syfte och ändamål är enligt 
stadgarna:

”Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig 
forskning om Jenny Nyströms och Curt Stoopen-
daals liv och konstnärliga verksamhet, förvalta 
stiftelsens samlingar och ha en permanent ut-
ställning till minne av Jenny Nyström och Curt 
Stoopendaal på museet.”

Ledamöter i stiftelsen utses av Landstinget i Kal-
mar län, Kalmar kommun samt Kalmar läns 
Hembygdsförbund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under slutet av 2016 uppdagades det att Hedlund-
gruppen, utan att informera JN-stiftelsen och 
under pågående avtalstid, har varumärkesskyd-
dat Jenny Nyströms namnteckning. Museet har 
anlitat advokat och museichefen har haft löpande 
kontakt både med advokat och Hedlundgruppen 

för att komma fram till en överenskommelse om 
delat ägandeskap genom ett samäganderättsavtal. 
Under 2017 har museistiftelsen registrerat varu-
märken inom vissa kategorier hos Patent- och re-
gistreringsverket. Samäganderättsavtalet bedöms 
bli klart under andra kvartalet 2019.

Främjande av stiftelsens ändamål
Stiftelsen har förvaltat och förbättrat utställning-
en på Kalmar läns museum. Inköp av en tavla har 
skett för att förmera samlingen. Utlån av tavlor 
har skett till andra institutioner bl a till en stör-
re utställning på Sven-Harrys konstmuseum i 
Stockholm. Stiftelsens verksamhet har fått ett 
flertal omnämnanden i media bl a i samband med 
att PostNord släppte årets julfrimärken med Jen-
nymotiv. Jennys självporträtt har konserverats 
och rengjorts från mörk fernissa. Under året har 
stiftelsen mottagit en stor och intressant gåva från 
Jennykännaren Stig Lindholm.  

Under juli–oktober visades den tillfälliga utställ-
ningen ”Jenny Nyströms värld – en lekfull histo-
ria”. En lärande, egenproducerad lekutställning 
för barn och deras vuxna, inspirerad av en av Kal-
markonstnärinnans omtyckta bilder. 

För ytterligare upplysningar om utveckling och 
främjande av stiftelsens ändamål och verksamhet 
under år 2018 hänvisas till verksamhetsberättelsen. 

RESULTAT och STÄLLNING – rättvisande översikt över utvecklingen 

(tkr) År 2018 År 2017 År 2016 År 2015
Intäkter 148 191 445 453
Verksamhetsresultat 7 -216 -130 -159
Eget kapital 826 245 448 556
Balanserat resultat 245 448 566 714
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BALANSRÄKNING    

TILLGÅNGAR Noter 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Långfristiga värdepappersinnehav 3 600 506 
Summa finansiella anläggningstillgångar  600 506 

    

Summa anläggningstillgångar   600 506 

Omsättningstillgångar    
Varulager  73 87 
Kortfristiga fordringar    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  42  
Kundfordran  29 0 
Övriga kortfristiga fordringar  0 0 
Summa kortfristiga fordringar  71 0 
Kassa och bank  841 270 
Summa omsättningstillgångar   985 357 

    

Summa tillgångar   1 585 863 
 

  

Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 
832401-7048       

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  2018-12-31 2017-12-31 
Balanserat resultat  245 448 
Årets resultat  581 -203 

Summa eget kapital   826 245 

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  659 428 
Upplupna kostnader  100 190 
Övriga skulder  0 0 

Summa skulder    759 618 
    

Summa skulder och eget kapital   1 585 863 
 

  

Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 
832401-7048       

RESULTATRÄKNING     

Verksamhetens intäkter Noter 2018 2017 
Nettoomsättning  148 152 
Övriga intäkter  0 39 

Summa verksamhetsintäkter   148 191 

Verksamhetens kostnader    
Övriga externa kostnader  -141 -407 

Summa verksamhetskostnader   -141 -407 
    

Verksamhetsresultat   7 -216 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 2 574 13 

Redovisat årsresultat   581 -203 
 

  
Noter 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3). 

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhål-
lits eller kommer att erhållas

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Stiftelsen har inga anställda.

Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser 
årets skattepliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats. 

Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller 
kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

I den mån stiftelsen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverk-
samheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den 
har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansie-
ringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas 
från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär 
att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, 
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

Eget kapitalrapport 
Bundet eget kapital Fritt eget 

kapital Summa 

  Stiftelse-
kapital 

Övrigt bundet 
eget kapital     

Ingående balans 2017-01-01 0 0 448 448 
Årets resultat     -203 -203 
Utgående balans 2017-12-31 0 0 245 245 

     

Ingående balans 2018-01-01 0 0 245 245 
Årets resultat     581 581 
Utgående balans 2018-12-31 0 0 826 826 
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Noter    
Not 2  Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen 
Avtal finns mellan Jenny Nyströmstiftelsen och Länsmuseistiftelsen varigenom 
museets åtagande för främjande och verkställande av  Jenny Nyströmstiftelsens 
ändamål regleras.  

Not 3  Långfristiga värdepappersinnehav    
Under 2018 har aktier och fonder sålts och kapital placerats i Stiftelsekonsortiet 
GIVA 

  

Anskaffnings- 
värde 

Marknads- 
värde 

Stiftelsekonsortiet GIVA, Kammarkollegiet  600 000 581 188 
  600 000 581 188 
    

Värdering har skett till det lägsta av det sammantagna 
anskaffningsvärdet/marknadsvärdet. 

  2018 2017 
Utdelning  15 13 

  15 13 
 

  

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med för-
fallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som 
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 
månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas 
som ränteintäkt i resultaträkningen.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inled-
ningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten 
kortfristiga placeringar ingår aktier som innehas för att placera likviditetsöverskott 
på kort sikt.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskriv-
ningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträknings-
posten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda 
finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
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Häradshövding  
Liss-Erik Björkmans fond

I september 1994 överlämnade häradshövding 
Liss-Eric Björkman 100 000 kr till Kalmar läns 
museum som fondmedel, vars avkastning ska gå 
till dendrokronologiska undersökningar (date-
ringar med hjälp av årsringar i trä) och under-
sökningar enligt 14C-metoden. De objekt som 
undersöks ska i första hand ha anknytning till 
Kalmar stad, Södra Möre och Algutsboda socken, 
alla i deras omfattning 1913, samt i andra hand 
till Öland.

Under 2018 har inga undersökningar genomförts 
med stöd av fonden. Avsikten är att bygga upp ett 
kapital för att möjliggöra framtida undersökning-
ar.

Resultaträkning (tkr)            2018            2017
Intäkter
Ränteintäkter 0 0
Utdelning 0 0
Uppskr. av värdepapper/Försäljn.vinst 5 5
Summa intäkter 5 5

Kostnader
Analyskostnad 0 0
Verktyg för dendokronologisk datering 0 0
Nedskrivning av värdepapper -2 0
Summa kostnader -2 0
Årets resultat 3 5

Balansräkning  (tkr) 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Bank 4 4
Värdepapper1 103 105
Summa tillgångar 107 109

Skulder och eget kapital
Eget kapital, ingående balans 109 104
Årets resultat -2 5
Summa skulder och eget kapital 107 109

1 100 000 kr placerades den 24/9 1999 i Roburs Mix Indexfond. 
Antal erhållna andelar 746.8620. Kurs 133,90.
Per 31/12 2018 är andelarnas antal  396.4335 och har ett mark-
nadsvärde på 103 072,71. Kurs 260,0.
Försäljning av 0 andelar under året.

Häradshövding Liss-Erik Björkmans fond  
för den dendrokronoogiska undersökningar m m .
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Antal besökare per besöksmål     2015 2016 2017 2018 
Kalmar läns museum         
Barn och ungdomar 11 395 18 412 17 808 15 119 

Därav skolbarn 6 324 7 680 7 553 6 461 

Besökare över 19 år 47 055 43 774 45 746 42 712 
Besökare från Kalmarsalens konferenser 15 574 23 479 22 148 26 190 
Totalt Kalmar läns museum 74 024 85 665 85 702 84 021 
          
Eketorps borg         
Barn och ungdomar 11 768 10 091 10 498 8 439 
Därav skolbarn 548 996 784 514 
Övriga besökare 21 234 20 868 20 951 19 067 
Totalt Eketorps borg 33 002 30 959 31 449 27 506 
          
Deltagare vid övriga publika verksamheter         
Kavaljeren, Kalmar 2 000 2 000 2 000 2 000 
Wimmerströmska gården 4 000 4 740 4 000 4 000 
          
Deltagare vid föreläsningar         
ABS 650 1 660 775 490 
Bebyggelseenheten 3 675 5 464 4 169 3 853 
Arkeologienheten 3 724 3 480 3 201 4 253 
Kulturmiljöpedagogiska enheten 1 257 2 372 2 061 1 726 
Totalt, deltagare i föreläsningar 9 306 12 976 10 206 10 322 
Deltagare i tidsresor, fortbildningar m.m. 12 158 12 775 12 365 13 589 
Därav tidsresor i länet 3 565 3 385 3 028 3 454 
Totalt antal besökare och deltagare i länet 134 490 149 115 145 722 141 438 
Deltagare utanför länet, inom SV gräns     1 298 2 801 
Deltagare utomlands 4 206 3 468 4 924 1 050 
Totalt antal besökare och deltagare   138 696 152 583 151 944 145 289 

 

Statistik och nyckeltal

1 Ej särredovisat åren 2015 och 2016.

1
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Personal

Museiarkeologi sydost
Per Lekberg
Kenneth Alexandersson
Ivonne Dutra-Leivas
Nicholas Nilsson
Ludvig Papmehl-Dufay
Cecilia Ring
Ulrika Söderström
Helena Victor
Fredrik Gunnarsson
Johan Åstrand
Andreas Emilsson
Jonathan Lindström

Eketorps borg
Annette Kronlund
Gabriella Johansson

Kalmar läns hembygdsförbund
Liselotte Jarnerup 

Ledning
Örjan Molander

Kansli och serviceenheten
Björn Olsson
Daniel Carlquist
Sandra Olofsson
Michael Fredriksson
Kenth Johansson
Karolina Miller
Tommy Johansson
Lennart Windahl
Sven Ekström
Tommy Jonsson 
Barbara Holm
Kerstin Karlsson
Lisa Persson
Alina Harrysson
Kim Svensson

Marknadsenheten
Andreas Juhl
Mats Neander
Stefan Siverud
Agnesa Mamusha
Yvonn Söderholm
Karin Axelsson
Anna Karlsson
Jessica Olofsson
Jerry Nilsson
Göran Modig
Jenny Forsberg

Kronan, konservering
Lars Einarsson
Karin Adriansson
Stina Damberg
Sofia Carlsson
Berit Eklöf
Evelina Sand
Angelica Fingal
Valentine Jacob
Lina Bjurgard

Arkiv, bibliotek och samlingar 
Frida Ateva
Hanna Wilhelmsson
Jenny Carlsson
Barbro Johnsson
Carina Svensson
Birgit Körge
Sara Rosvall
Pierre Rosberg
Eva-Lena Holmgren
Mikael Cederblad
Bertil Hjertqvist
Jussi Järvelin
Charlotte Karlsson
Jimmy Ottosson
Claes Ågren
Susanna Åkesson
Gustaf Härnström

Bebyggelse
Liselotte Jumme
Richard Edlund
Ulrika Haraldsson
Susann Johannisson
Magnus Johansson
Lotta Lamke
Veronica Olofsson
Magdalena Jonsson
Jan Westergren
Ellen Olsson
Maria Klint

Pedagogiska enheten 
Tina Lindström
Helen Andersson
Pia-Lena Björnlund
Peter Danielsson
Helen Eklund
Maria Kanje
Linda Liljeberg
Mattias Lunn
Kerstin Lönnberg
Claudia Kjellstrand
Johanna Ejderstedt
Ebbe Westergren
Adam Norman

Personal utöver ovan redovisade  
• Behovsanställda samt studerande  
ungdomar arbetar extra hos 
museet som guider, butiks- och 
cafébiträden under veckoslut och 
helger samt under turistsäsong, 
särskilt Eketorp.

• I Kronanprojektet arbetar under 
fältsäsongen i genomsnitt 20 
frivilliga oavlönade dykare per dag.

• Museet är en efterfrågad 
arbetsplats för placering 
av arbetslösa som behöver 
arbetspraktik och sysselsättning. 
Länsmuseet tar också emot 
praktikanter från grundskola och 
universitet. 
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Gåvor och inköp

Gåvor 

Kalmar läns museum
Stefan och Kerstin Björngard, Fågelfors, fem 
stycken dricksglas på fot från samma servis, med 
etikett från glassliperi i Kalmar, okänt vilket, gla-
sen är sannolikt 1950–60-tal.

Monica Björklund, Nybro, förmedlat gåva från 
Hanna Petersson, Kristvalla, en docka från 
1920-talet samt två prydnadsfat.

Monica Björklund, Nybro, förmedlat deposition 
från Madesjö-Örsjö-Kristvalla Hembygdsför-
ening, ett tennfat från 1623, förmodad första äga-
re Ernst vom Velde möjligen från Tyskland, från 
1790 och fram till idag har fatet sin historiska 
koppling till Räggekulla i Kristvalla socken.

Claes Ågren, Kalmar, patentkork till svagdricks-
flaska från Bryggeriet Grönskog Nybro, en hel-
sidesannons för Kalmar läns konservfabrik med 
reklam för köttkonserver, införd i tidningen Året 
Runt 1958 samt en ask av plåt för magnecyl från 
Apoteket Örnen i Nybro.

Lloyd Eriksson, Virserum, tunna med lock, em-
ballage för frukt, med etikett för företaget Tjust-
Frukt i Gamleby, förtaget var verksamt, 1920 till 
1965. (Visats som månadens föremål i februari 
2019)

Kalmar Stadsmission, Kalmar, sjukvårdslåda, 
ut arbetad år 1940 av Röda korset, framtagen i 
sam arbete med Luftskyddsinspektionen, de var 
verksamma under åren 1937 till 1944, samt skiop-
tikonbilder med scener ur sagor och filmer med 
reklam för lokala företag, troligen från 1900-ta-
lets mitt.

Gustaf Almenberg, Dalby, sex stycken trasmattor, 
ett lapptäcke, ett bolster samt en filt. Föremålen är 
inköpta av givaren på auktioner på södra Öland 
under 1970 och 1980-talen.

Tore Hellström, Högsby, en stor havresäck av vit 
väv med motiv och text, Hafregrynskvarnen Svea, 
Kalmar Ångkvarns Aktiebolag.

Solveig Olsson-Hultgren, Växjö, virkade grytlap-
par tillverkade av givarens svärmor, Ulla Hult-
gren, född Hallgren, Oskarshamn. 

Tapet med tittskåpsmotiv från 1859. Har funnits på 
Knabbarp 1:2 i Vimmerby socken. Gåva av Sven Kask. 
Foto: Maria Winsö.



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2018 • Kalmar läns museum

81

Ann-Sofie Karlsson, Trekanten, diverse husgeråd, 
föremål av koppar, mortlar av sten, stort fat, jul-
granspynt, föremål som tillhört tidigare genera-
tioner i släkten.

Misse (Marie-Louise) Holmer, Färjestaden, en 
samling konditoripåsar från Holmgrens kondito-
ri, från 1940- till 1960-tal, både till samlingarna 
och rekvisita som kan användas att visa i kondi-
torimiljön i länsmuseets kafé, givaren tillhör fa-
miljen Holmgren och arbetade som ung i verk-
samheten.

Niklas Johansson Fogelström och Elin Åkerfeldt, 
Kalmar, tre skedar av silver, varav två av guldsme-
den Nils Lorenz Kjellberg, Kalmar, vilka dateras 
till 1824 respektive 1826, och en av guldsmeden 
Axel Rosin, Kalmar från 1871.

Inger Johansson, Färjestaden, föremål från skräd-
deriverksamhet, bl a arbetsböcker i mönsterkon-
struktion, sax, strykjärn och linjal. Föremålen har 
tillhört och använts av givarens far Herbert Nils-
son, Strandskogen.

Linnéuniversitetet i Kalmar, genom Per Branthle, 
Kalmar, en stämpel, en reklamskylt och ett tyg-
märke, några föremål som hör ihop med Linné-
universitetets föregångare Högskolan i Kalmar.

Ann Liljeström, Kalmar, tre tavlor med motiv 
från Rostad under olika tider, tavlorna har ägts 
av givarens make Dan Isacsson, han var under en 
period rektor på Högskolan i Kalmar som var för-
lagd till bland annat Rostad. 

Sven Kask, Vimmerby, en tapet med tittskåps-
motiv, har suttit i familjen Anderssons gård i 
Knabbarp 1:2 i Vimmerby socken, kan sannolikt 
dateras till 1859 då bostadshuset uppfördes, huset 
finns inte längre kvar på sin plats, revs 2014.

Göran Bjarnegård, Kvarsebo Prästgård, Kolmår-
den, ett album med fotografier från Kalmar, da-
terade från 1862 till 1937, har tillhört givarens far 
Gustaf Bjarnegård, präst i Åby, norr om Kalmar.

Jenny Nyström och  
Curt Stoopendaals stiftelse
Karl-Gustaf Petersson, Kalmar, en tavla med in-
ramat färgtryck, tryckt 1908, originalet målat av 
Jenny Nyström, trycket har ägts av givarens far P 
O Petersson, Övra Segerstad.

Stig Lindholm, Stockholm, en stor samling bestå-
ende av helgkort, tidskrifter, böcker, konsttryck, 
pussel, almanackor och pappersbonader med 
illu strationer gjorda av Jenny Nyström, Lindholm 
har samlat i många år och flertalet av objekten har 
länsmuseet inte haft tillgång till tidigare.

Liselott Wetterholm, Mönsterås, två stycken pap-
persbonader med julmotiv, illustrerade av Jenny 
Nyström.

Skedar av silver med datering nerifrån, 1824, 1826 
och 1871, samtliga tillverkade i Kalmar. Gåva av 
Niklas Johansson Fogelström och Elin Åkerfeldt.  
Foto: Maria Winsö.
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Oljemålning, Gröna salen på Kalmar slott av konstnä-
ren Christian Tilemann-Petersen. Foto: Maria Winsö.

Inköp

Kalmar läns museum
Auktionshuset Gomér och Andersson AB, Linkö-
ping, en sockerströsked, tillverkad 1791 av guld-
smeden Sven Magnus Schalin, verksam i Väster-
vik 1790 till 1796.

Halmstad auktionskammare, Halmstad, ett aktie-
brev för Kalmar läns Östra Jernvägs Aktie bolag, 
utfärdat 1896.

Kalmar Auktionsverk, Kalmar, en tavla, olja, mo-
tiv med Skåningagården, målad av konstnären 
Bengt Ågren 1950, byggnaden på Norra vägen 40 
har rivits och intilliggande miljö har sedan länge 
omdanats.

Kalmar Antikvariat, Kalmar, en bricka av ke-
ramik, med motiv av Kalmar slott, målad och 
signerad av John Sjöstrand 1931, tillverkad av 
Sandbäcks kakelfabrik i Kalmar, kollektionen 
marknadsfördes under namnet Kalmar Fajans, 
1931 var Sandbäcks sista verksamhetsår.

Lauritz auktioner, Helsingör, Danmark, en tavla, 
olja, målad av Christian Tilemann-Petersen 1913, 
motiv med interiör av Gröna salen på Kalmar 
slott, en av Kalmar läns fornminnesförenings ti-
digaste utställningar på slottet. 

Auktionshuset Thelin & Johansson AB, Oskars-
hamn, en tavla, olja, målad av J O Wallén, Kalmar, 
med motiv av Kalmar slott upplyst med benga-
liska eldar, odaterad. Fyrverkerier och bengaliska 
eldar var ett vanligt folknöje vid sekelskiftet 1900 
och Wallén var verksam från 1800-talets slut.

Stockholms Auktionsverk, flaska från 1700-talet 
med sigillmärke som visar ett den tillverkats vid 
Casimirsborgs glasbruk, Gamleby, glasbruket var 
i drift 1757 till 1810. 

Skånes Auktionsverk, Landskrona, en matta, röl-
lakan 1960-tal, formgiven av Helge Hamnert, han 
startade sin butik i Stockholm 1968, 1977 flytta-
de han tillbaka till Högsby, verksamhet och butik 
drevs här fram till hans bortgång 2014.

Oljemålning, Skåningagården av konstnären Bengt 
Ågren. Foto: Maria Winsö.
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